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गने कोल्शस गररएको छ । साभार गररएका काययक्रमहरुको मल
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कार्िक्रम तथा बजेट कार्ािन्त्वर्िमा सबै सरोकारवालाहरुको सहर्ोग रहिे अपेक्षा गररएको छ ।
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

प्रदेश समार्िकरण एवं राजश्व
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२९३७७५
११०६०४०

५७.४१
२०.७६
७८.१७

३०८८१८

२१.८३

१४१४८५८

१००.००

कै र्फर्त

२१.८३%
उपभोग तथा कार्ािलर्
सञ्चालि खचि
चालु कार्िक्रम खचि
पूाँर्जगत खचि
५७.४१%

२०.७६%
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.
सं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५

आ.व. २०७८/०७९ मा स्वास््र् तथा जिसख्
ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश र मातहतका र्िकार्हरुमा प्रदेश
समार्िकरण तफि र्वर्िर्ोजि भएको रकमको खचि शीषिकगत र्ववरणीः
रकम रु. (हजारमा)
खचि
प्रर्तशत
खचि शीषिकको र्ववरण
रकम
कै .
शीषिक िं.
(%)
२११११ पाररश्रल्मक कमयचारी
४५०५६७ ३१.८५
२१११२ पाररश्रल्मक पदाल्धकारी
१९५० ०.१४
२११२१ पोशाक
८४८० ०.६०
२११२२ िाद्यान्त्न
१००० ०.०७
२११३१ स्थानीय भत्ता
१६३८३ १.१६
२११३२ मंहगी भत्ता
१८८७६ १.३३
२११३४ कमयचारी बैठक भत्ता
६२४८ ०.४४
२११३९ अन्त्य भत्ता
२११३२ १.४९
२११४२ पदाल्धकारी अन्त्य सल्ु वधा
४६ ०.००
२१२११ कमयचारीको सामाल्जक सरु क्षा कोष िचय
४३२ ०.०३
२१२१२ कमयचारीको योगदानमा आधाररत ल्नवृत्तभरण तथा उपदान कोष िचय
२०६५ ०.१५
२१२१३ कमयचारीको योगदानमा आधाररत वीमा कोष िचय
१२७४ ०.०९
२२१११ पानी तथा ल्वजुली
२२९६५ १.६२
२२११२ सञ्चार महशल
१२२१८ ०.८६
ु
२२२१२ इन्त्धन (कायायलय प्रयोजन)
१६६५९ १.१८
२२२१३ सवारी साधन ममयत िचय
१३९९७ ०.९९
२२२१४ वीमा तथा नल्वकरण िचय
३६९५ ०.२६
२२२२१ मेशनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा सञ्चालन िचय
१२०२५ ०.८५
२२२३१ ल्नल्मयत सावयजल्नक सम्पल्त्तको ममयत सम्भार िचय
५७३५ ०.४१
२२२९१ अन्त्य सम्पल्त्तहरुको सञ्चालन तथा सम्भार िचय
४९७७ ०.३५
२२३११ मसलन्त्द तथा कायायलय सामाग्री
१९६८२ १.३९
२२३१३ पस्ु तक तथ सामाग्री िचय
६८२ ०.०५
२२३१४ इन्त्धन अन्त्य प्रयोजन
५७६५ ०.४१
२२३१५ परपल्रका, छपाई तथा सचू ना प्रकाशन िचय
११७७४ ०.८३
२२३१९ अन्त्य कायायलय सञ्चालन िचय
१५२७ ०.११
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.
खचि
सं शीषिक िं.
२६ २२४११
२७ २२४१२
२८ २२४१३
२९ २२५११
३० २२५१२
३१ २२५२२
३२ २२६११
३३ २२६१२
३४ २२७११
३५ २६४१३
३६ २६४२३
३७ २७१११
३८ २७२१३
३९ २८१४२
४० २८१४३
४१ ३१११२
४२ ३११२१
४३ ३११२२
४४ ३११२३
४५ ३११३४
४६ ३११५८
४७ ३११५९
४८ ३११६१
४९ ३११७२

खचि शीषिकको र्ववरण
सेवा र परामशय िचय
सचू ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन िचय
करार सेवा शलु क
कमयचारी ताल्लम िचय
सीप ल्वकास तथा जनचेतना ताल्लम तथा गोष्ठी सम्वन्त्धी िचय
काययक्रम िचय
अनगु मन, मलु याकंन िचय
भ्रमण िचय
ल्वल्वध िचय
अन्त्य सस्ं थालाई सःशतय चालु अनदु ान
अन्त्य संस्थालाई सःशतय पुँजू ीगत अनदु ान
सामाल्जक सरु क्षा
औषधी िररद िचय
घरभाडा
सवारी साधन तथा मेल्शनरी औजार भाडा
भवन ल्नमायण
सवारी साधन
मेल्सनरी औजार
फल्नयचर तथा ल्फक्चसय
सफ्टवयर ल्नमायण तथा परामशय
सरसफाइय संरचना ल्नमायण
अन्त्य सावयजल्नक ल्नमायण
ल्नल्मयत भवनको संरचनात्मक सधु ार
पुँल्ू जगत अनसु न्त्धान तथा परामशय
जम्मा
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रकम
१६४८
२९७८
१०९५००
९५०
२४२१०
१९१५१५
१५४५९
३१७६
१००६२
१२५००
६०००
९५७०
४९९८०
७८८८
४५०
१०१५००
०
१२३५९३
२२९५०
६५५०
६३००
२३६३०
२३४९५
८००
१४१४८५८

प्रर्तशत
कै .
(%)
०.१२
०.२१
७.७४
०.०७
१.७१
१३.५४
१.०९
०.२२
०.७१
०.८८
०.४२
०.६८
३.५३
०.५६
०.०३
७.१७
०.००
८.७४
१.६२
०.४६
०.४५
१.६७
१.६६
०.०६
१००.००

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

आ.व. २०७८/०७९ मा स्वास््र् तथा जिसख्
ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश र माहतका र्िकार्हरुमा प्रदेश समार्िकरण
तफि र्वर्िर्ोजि भएको उपभोग तथा कार्ािलर् सञ्चालि, चालु कार्िक्रम र पूाँर्जगत कार्िक्रमको रकम र्ववरणीः
रकम रु. (हजारमा)
चालु तफि
बजेट
उपभोग तथा
पूाँर्जगत तफि कुल जम्मा भार
क्र.
कार्ािलर्को
कार्ाि
ल
र्
कार्ि
क्र
म
खचि
कार्ािलर् कोड
सं
िाम
रकम प्रर्तशत
सञ्चालि खचि
(%)
रकम
%
रकम
%
रकम
%
स्वास््य तथा
जनसख्ं या
१ ३५५०१३९०१४
४९४२४ २०.०६ ११३४०० ४६.०४ ८३५०० ३३.९० २४६३२४ १७.४१
मन्त्रालय, गण्डकी
प्रदेश
स्वास््य
२ ३५५०२३९०१४ ल्नदेशनालय,
३५४६८ ८७.६४ ३५०० ८.६५ १५०० ३.७१ ४०४६८ २.८६
गण्डकी प्रदेश
प्रदेश स्वास््य
आपल्ू तय
३ ३५५०५३९०१४
२४८२४ ३१.०० ३३६०० ४१.९६ २१६५० २७.०४ ८००७४ ५.६६
व्यवस्थापन के न्त्र,
गण्डकी प्रदेश
स्वास््य ताल्लम
४ ३५५०३३९०१४ के न्त्र, गण्डकी
१७४३१ ३९.७४ २३७८० ५४.२२ २६५० ६.०४ ४३८६१ ३.१०
प्रदेश
प्रदेश जनस्वास््य
५ ३५५०४३९०१४ प्रयोगशाला,
२१९३० ६३.९७ ५१०० १४.८८ ७२५० २१.१५ ३४२८० २.४२
गण्डकी प्रदेश
क्षयरोग उपचार
६ ३५५०६३९०२४
२३७५८ ८१.४८ २८२० ९.६७ २५८० ८.८५ २९१५८ २.०६
के न्त्र, कास्की
सक्र
ं ामक तथा
७ ३५५०६३९०३४ सरुवा रोग
४८१७७ ३७.९६ ९००० ७.०९ ६९७५० ५४.९५ १२६९२७ ८.९७
अस्पताल, कास्की
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.
कार्ािलर् कोड
सं

कार्ािलर्को
िाम

धौलाल्गरी
अस्पताल, बाग्लङु
गोरिा अस्पताल,
३५५०६३६०१४
गोरिा
बेनी अस्पताल,
३५५०६४४०१४
म्याग्दी
दमौली अस्पताल,
३५५०६३८०१४
तनहुुँ
मातृल्शशु ल्मतेरी
३५५०६३९०१४
अस्पताल, कास्की
स्याङ्जा
३५५०६४३०१४ अस्पताल,
स्याङ्जा
पवयत अस्पताल,
३५५०६४२०१४
पवयत
मध्यल्वन्त्दु ल्जलला
३५५०६४६०१४ अस्पताल,
नवलपरु
मस्ु ताङ अस्पताल,
३५५०६४१०१४
मस्ु ताङ
मनाङ अस्पताल,
३५५०६४००१४
मनाङ
स्वास््य कायायलय,
३५५०७३९०१४
कास्की
स्वास््य कायायलय,
३५५०७४३०१४
स्याङ्जा

चालु तफि
उपभोग तथा
कार्ािलर्
कार्िक्रम खचि
सञ्चालि खचि
रकम
%
रकम
%

पूाँर्जगत तफि
रकम

%

बजेट
कुल जम्मा भार
रकम प्रर्तशत
(%)

८ ३५५०६४५०१४

८४३९९ ८९.६३

५६१० ५.९६

४१५० ४.४१

९४१५९ ६.६६

९

४७५९१ ९१.१९

२९५० ५.६५

१६५० ३.१६

५२१९१ ३.६९

५३७५९ ९३.५६

२४५० ४.२६

१२५० २.१८

५७४५९ ४.०६

२५६४२ ५५.७०

३७४५ ८.१३ १६६५० ३६.१७

४६०३७ ३.२५

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

३२९७४ ६२.६२ १२०३० २२.८५

७६५० १४.५३

५२६५४ ३.७२

२३२०२ ७८.१७

३०३० १०.२१

३४४८ ११.६२

२९६८० २.१०

१९६९८ ७८.५०

३७४५ १४.९२

१६५० ६.५८

२५०९३ १.७७

३४१९० ७२.८४

९१०० १९.३९

३६५० ७.७८

४६९४० ३.३२

१८२४१ ४१.६५

१९०० ४.३४ २३६५० ५४.०१

४३७९१ ३.१०

१८०७६ ४३.६३

१७०० ४.१० २१६५० ५२.२६

४१४२६ २.९३

१५२५१ ६६.६७

६६७६ २९.१८

९५० ४.१५

२२८७७ १.६२

१३९७५ ७६.७८

२५७६ १४.१५

१६५० ९.०७

१८२०१ १.२९
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.
कार्ािलर् कोड
सं

कार्ािलर्को
िाम

स्वास््य कायायलय,
बाग्लङु
स्वास््य कायायलय,
३५५०७३८०१४
तनहुुँ
स्वास््य कायायलय,
३५५०७३६०१४
गोरिा
स्वास््य कायायलय,
३५५०७३७०१४
लमजङु
स्वास््य कायायलय,
३५५०७४२०१४
पवयत
स्वास््य कायायलय,
३५५०७४४०१४
म्याग्दी
स्वास््य कायायलय,
३५५०७४६०१४
नवलपरु
स्वास््य कायायलय,
३५५०७४१०१४
मस्ु ताङ
स्वास््य कायायलय,
३५५०७४००१४
मनाङ
गण्डकी आयवु ेद
३५५०८३९०१४ औषधालय,
कास्की
धौलाल्गरी आयवु ेद
३५५०८४५०१४ औषधालय,
बाग्लङु
आयवु ेद स्वास््य
३५५०८४३०१४
के न्त्र, स्याङ्जा

चालु तफि
उपभोग तथा
कार्ािलर्
कार्िक्रम खचि
सञ्चालि खचि
रकम
%
रकम
%

पूाँर्जगत तफि
रकम

%

बजेट
कुल जम्मा भार
रकम प्रर्तशत
(%)

२० ३५५०७४५०१४

१४६३९ ७९.७१

२७७६ १५.१२

९५० ५.१७

१८३६५ १.३०

२१

१३५६३ ७५.२१

३५२६ १९.५५

९४५ ५.२४

१८०३४ १.२७

१४३९६ ८१.२६

२३७६ १३.४१

९४५ ५.३३

१७७१७ १.२५

२१४९३ ६७.५५

८८२७ २७.७४

१५०० ४.७१

३१८२० २.२५

१२५८३ ७३.९८

२७७६ १६.३२

१६५० ९.७०

१७००९ १.२०

१३१९१ ७१.२४

३६७६ १९.८५

१६५० ८.९१

१८५१७ १.३१

११०५७ ७०.९६

२९७६ १९.१०

१५५० ९.९५

१५५८३ १.१०

१२०८७ ७५.९६

२१७५ १३.६७

१६५० १०.३७

१५९१२ १.१२

१४५५४ ८७.००

२०२५ १२.१०

१५० ०.९०

१६७२९ १.१८

६५९० ६४.०४

२०५० १९.९२

१६५० १६.०३

१०२९० ०.७३

६३०५ ६३.०२

२०५० २०.४९

१६५० १६.४९

१०००५ ०.७१

६५८५ ६२.५१

१३०० १२.३४

२६५० २५.१५

१०५३५ ०.७४

२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

३०
३१
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क्र.
कार्ािलर् कोड
सं

कार्ािलर्को
िाम

चालु तफि
उपभोग तथा
कार्ािलर्
कार्िक्रम खचि
सञ्चालि खचि
रकम
%
रकम
%

पूाँर्जगत तफि
रकम

आयवु ेद स्वास््य
७२६६ ६९.४२ १५५० १४.८१ १६५०
के न्त्र, तनहुुँ
आयवु ेद स्वास््य
३५५०८३६०१४
८०८६ ७४.२८ ११५० १०.५६ १६५०
के न्त्र, गोरिा
आयवु ेद स्वास््य
३५५०८३७०१४
५९६५ ५५.४१ १३५० १२.५४ ३४५०
के न्त्र, लमजङु
आयवु ेद स्वास््य
३५५०८४२०१४
६६३८ ६९.०२ १३३० १३.८३ १६५०
के न्त्र, पवयत
आयवु ेद स्वास््य
३५५०८४४०१४
६६८३ ६९.३८ १३०० १३.५० १६५०
के न्त्र, म्याग्दी
आयवु ेद स्वास््य
३५५०८४६०१४
७४१९ ७१.२१ १३५० १२.९६ १६५०
के न्त्र, नवलपरु
आयवु ेद स्वास््य
३५५०८४१०१४
७८१५ ७२.२६ १३५० १२.४८ १६५०
के न्त्र, मस्ु ताङ
आयवु ेद स्वास््य
३५५०८४००१४
७३४० ७२.३९ ११५० ११.३४ १६५०
के न्त्र, मनाङ
जम्मा
८१२२६५ ५७.४१ २९३७७५ २०.७६ ३०८८१८

%

बजेट
कुल जम्मा भार
रकम प्रर्तशत
(%)

३२ ३५५०८३८०१४

१५.७७

१०४६६ ०.७४

३३

१५.१६

१०८८६ ०.७७

३२.०५

१०७६५ ०.७६

१७.१६

९६१८ ०.६८

१७.१३

९६३३ ०.६८

१५.८४

१०४१९ ०.७४

१५.२६

१०८१५ ०.७६

१६.२७

१०१४० ०.७२

३४
३५
३६
३७
३८
३९
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२१.८३ १४१४८५८ १००
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बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०१००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०१३९०१४
(१) स्वास््र् तथा जिसंख्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
मन्त्रालय मातहतका कायायलयहरुमा काययरत कमयचारीहरुको ल्ववरण अद्यावल्धक
१ २.७.२२.१
२२५२२
५००
काययक्रम
२ २.७.५.७
बजेट तथा काययक्रम रैमाल्सक/अधयबाल्षयक/बाल्षयक प्रगल्त सल्मक्षा गोष्ठी
२२५२२
५००
गभयवल्त तथा सत्ु के री मल्हलालाई जल्टलता ब्यवस्थापनका लाल्ग सल्ु वधा सम्पन्त्न
३ २.७.२२.१०९
२२५२२ ४५००
अस्पतालमा Air Lifting
गभयवती मल्हला ल्शशु तथा बालवाल्लकालाई पणू य िोप प्रत्याभल्ु त ल्दन प्रदेश िोप
४ २.७.२२.११०
२२५२२ २०००
कोषमा रकम थप ल्नरन्त्तरता
५ २.७.२२.१११ प्रदेशमा एम्बल
२२५२२ १५००
ु ेन्त्स सेवाको एकीकृ त रुपमा संचालन
पोिरा स्वास््य ल्बज्ञान प्रल्तष्ठान, गण्डकी मेल्डकल कलेज र मल्णपाल मेल्डकल
६ २.७.२२.११२ कलेज लगायतको सहाकाययमा ११ वटै ल्जलला अस्पतालमा ल्बषेशज्ञ सेटेलाइट २२५२२ ५०००
सेवा सचं ालन
७ २.७.२२.११३ एल्ककृ त जनस्वास््य सल्भयलेन्त्स प्रणालीको ल्वकास र सञ्चालन
२२५२२ २५००
८ २.७.२२.११४ स्वास््य सम्बन्त्धी सचेतना सामग्री उत्पादन, प्रसारण तथा छपाई
२२५२२
२००
महामारी एवं ल्बपतमा रोग ल्नयन्त्रण र उपचारका लाल्ग औषल्ध तथा औषधी
९ २.७.२२.११८
२२५२२ १०००
जन्त्य सामग्रीको व्यबस्थापन
१० २.७.२२.१२१ स्वास््य काययक्रमहरुको अनल्ु शक्षण र सहल्जकरण
२२५२२
५००
कोल्भड-१९ को संक्रमण, महामारी एवं अन्त्य प्राकृ ल्तक प्रकोपका कारण
११ २.७.२२.१२३ अल्भभावक (बाब/ु आमा) गमु ाएका बालबाल्लकाहरुलाई ल्नशलु क स्वास््य
२२५२२ १०००
उपचार सेवा
स्तन क्यान्त्सर, पाठे घरको क्यान्त्सर, पाठे घरको मि
ु को क्यान्त्सर लगायतको
१२ २.७.२२.१५६
२२५२२ ५०००
ल्नशलु क उपचार
ट्रमा सेन्त्टरको रुपमा ल्वकास गने (नवलपरू , दमौली अस्पताल, धौलाल्गरी
१३ २.७.२२.१५८
२२५२२ २००००
अस्पताल -हरर िड्का ट्रमा सेन्त्टर र भीरकोट नगर अस्पताल)
१४ २.७.२२.१५९ ६५ वषय माल्थका व्यल्क्तहरुको ल्नशलु क उपचार
२२५२२ ५०००
१५ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता
२२५२२ १२५००
१६ २.७.११.१ आमा तथा बालबाल्लकाको पोषण सधु ार आयोजना
२२५२२ ३३२००
हेमोल्फल्लया समस्याको सम्बोधन गने संघ संस्थाहरुलाई उपचारका लाल्ग अनदु ान
१७ ५.१.११.१
२६४१३
५००
सहयोग
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कार्िक्रम
कार्िक्रम
कोड
१८ ५.१.११.२ पोिरा वृद्धाश्रम, कास्कीलाई जेनेल्टक वाडय सञ्चालन अनदु ान
१९ ५.१.११.३ आुँपल्पपल अस्पताल स्तरोन्त्नती
२० ११.४.१९.११ अन्त्नपणू य हाइवे अस्पताल भवन ल्नमायण, कास्की
पोिरा स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठानमा मटु ु , मृगौला र क्यान्त्सर रोगको ल्वल्शल्िकृ त
२१ ११.४.१९.६
सेवा संचालन
प्रादेल्शक आयवु ेल्दक अस्पताल र आयवु ेद तथा बैकल्लपक ल्चल्कत्सा सम्वन्त्धी
२२ ११.१.२.१२
औषधी उत्पादन तथा प्रशोधन के न्त्रको भवन ल्नमायण
२३ ११.३.१.१ चार पाङ्ग्रे सवारी साधन िररद
२४ ११.३.१.५ दईु पाङ्ग्रे सवारी साधन िररद
२५ ११.३.१.८ एल्ककृ त जनस्वास््य सल्भयलेन्त्स प्रणाली सञ्चालनको लाल्ग सवारी साधन िररद
२६ ११.३.७.१ Branded Desktop Computer
२७ ११.३.७.२ लयापटप
२८ ११.३.७.२८ DSLR Camera िररद
२९ ११.३.७.३ Projector
३० ११.३.७.४ फोटोकपी मेल्सन
३१ ११.३.७.५ कायायलयका आवश्यक अन्त्य ल्वल्भन्त्न मेल्सनरी औजार िररद
३२ ११.३.७.६ इन्त्भटर / सोलार / Power Backup
३३ ११.३.७.७ ल्प्रन्त्टर A३/A४/Color
मन्त्रालयका ल्वल्भन्त्न सचू ना एवं महत्वपणू य त्याङ्कहरुलाई व्यवल्स्थत एवं सुरल्क्षत
३४ ११.३.७.८ तररकाले Store गरे र राख्नको लाल्ग "२ TB External (Portable) SSD (Solid
State Drive)" िररद (१ वटा Store गने १ वटा Backup ल्लने जम्मा २ वटा)
३५ ११.३.९.१४ अस्पतालहरूको स्तरोन्त्नती (स्वास््य क्षेर सदृु ढीकरण आयोजना)
३६ ११.६.१३.१ कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर एवं ल्फक्चसय िररद
३७ ११.६.३.६ मन्त्रालय र मातहत कायायलयहरूको लाल्ग आवश्यक सफ्टवर ल्नमायण
कायायलय भवन ममयत सम्भार/पाल्कयङ/प्राङगड ल्नमायण/ल्िफे ज ल्वजटु जडान/AC
३८ ११.४.२२.१ जडान/सम्पणू य कायायलयमा नयाुँ वायररङ जडान एवं चौकीदारीको लाल्ग कोठा
ल्नमायण कायय ल्नरन्त्तर
३९ ११.५.४२.१ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
४० ११.५.२४.१ बायोमेल्डकल ईन्त्जील्नयररंङ्ग वकय शप जग्गा प्राल्ि र ल्वस्तृत आयोजना प्रल्तवेदन तयार
जम्मा

क्र.सं
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खचि
रकम
शीषिक
२६४१३ २०००
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२६४२३ १०००
२६४२३

५०००
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३११२१
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२००

३११२२

५०

३११२२ ६३०००
३११२३ १०००
३११३४ १०००
३११५९

१५००

३११६१
३११७२

३०००
८००
१९६९००
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प्रदेशस्तररर् कार्ािलर्हरु
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बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०२००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०२३९०१४
(२) स्वास््र् र्िदेशिालर्, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
भेडावारी प्राथल्मक स्वास््य के न्त्रमा एल्ककृ त सेवा अन्त्तरगत आयवु ेद ल्चल्कत्सा
१ २.७.२२.४४
२२५२२
५००
सेवाको ल्नरन्त्तरता
स्वास््य काययक्रमको स्वास््य कायायलय, अस्पताल (सरकारी तथा नील्ज),
२ २.७.२२.१० आयवु ेद एवं स्थाल्नय तहको एल्ककृ त स्थलगत अनल्ु शक्षण तथा Onsite
२२५२२
५००
Coaching
ल्नजी स्वास््य सस्ं था (आधल्ु नक तथा आयवु ेद ल्चल्कत्सा) सचं ालन अनमु ल्त,
३ २.७.२२.२७
२२५२२
१५०
अनगु मन सपु ररवेक्षण तथा स्थलगत अनल्ु शक्षण
त्यांक गणु स्तर अल्भबृल्द्धका लाल्ग Routine Data Quality Assesment
४ २.७.२२.३०
२२५२२
१५०
(RDQA) काययक्रम (िोप, पोषण, मातृल्शश,ु क्षयरोग, एच.आई.भी. आल्द)
अल्भलेि/प्रल्तवेदन प्रणाली (माल्सक, चौमाल्सक, अधयवाल्षयक, वाल्षयक)को
५ २.७.२२.४८
२२५२२
१००
सफ्टवेयर ल्नमायण एवं अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
६ २.७.२२.९ प्रदेश स्वास््य वाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी प्रकासन एवं छपाई
२२५२२
३००
७ २.७.२२.४३ प्रदेश स्वास््य आपतकालीन कायय सञ्चालन के न्त्र (PHEOC) काययक्रम िचय
२२५२२
९००
८ २.७.२२.१७ हेलो डाक्टर काययक्रम सञ्चालन
२२५२२
९००
९ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
३११२३
५००
१० ११.४.१९.१ ल्नदेशनालयको बगैचा, गाडी पाल्कयङ्ग लगायतका ममयत सम्भार काययक्रम
३११५९
५००
११ ११.१.३.४ चौकीदार क्वाटर ममयत सम्भार
३११६१
५००
जम्मा
५०००
बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०५००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०५३९०१४
(३) प्रदेश स्वास््र् आपर्ू ति व्र्वस्थापि के न्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
प्रदेश र ल्जलला स्तरमा औषधीको प्रक्षेपण तथा पररमाणीकरण काययशाला साथै
१ २.६.६.२
२२५१२
४००
िररद प्रकृ या र भण्डार व्यवस्थापन सम्बन्त्धी अल्भमुिीकरण काययक्रम
२ २.७.२२.१९ भ्याल्क्सन तथा िोप सामाग्री प्याल्कङ्ग, ररप्याल्कङ्ग र ढुवानी
२२५२२
६००
३ २.७.२२.४२ औषल्ध, उपकरण प्याल्कङ्ग, ररप्याल्कङ्ग र ढुवानी
२२५२२
६००
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क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

४ २.७.२२.४७
५ २.७.२५.१
६ ७.२.९.२
७ ७.२.९.३
८ ७.२.९.९
९ ११.३.९.७
१० ११.३.९.८
११ ११.६.१३.२

१२ ११.६.३.३

१३ ११.५.४२.३

खचि
शीषिक

कार्िक्रम
बायोमेडीकल औजार उपकरण सृदृणीकरण काययक्रम (जनशल्क्त सेवा तथा परामशय,
अस्पतालहरुको बायोमेल्डकल औजार उपकरणहरुको जडान, सम्भार तथा
सञ्चालन सम्वन्त्धी सम्पणय काययहरु समेत)
एच एम आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्त्धी अल्भलेि तथा प्रल्तवेदन फाराम
एव अनगु मन पल्ु स्तका स्थानीय तह सम्मको लागी छपाइय एव ल्वतरण
आधारभतु तथा आकल्स्मक सेवाका लाल्ग औषधी िररद
अत्यावश्यक आयवु ेद औषधी िररद
Water Quality सल्भयलेन्त्स सम्बन्त्धी ररएजेन्त्ट लगायत आवश्यक सामग्री िररद
प्रदेश मातहतका अस्पतालको लाल्ग डायलाल्सस मेल्शन लगायतको स्वास््य
सम्वन्त्धी मेल्सनरी औजार उपकरण िररद तथा गत आ.व. मा सामग्री िररदको
लाल्ग सम्झौता भई भक्त
ु ानी ल्दन बाुँकी रकमको भक्त
ु ानी
कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
कोलडरुमको छाना ममयत तथा ट्रस्ट ल्नमायण
जम्मा

रकम

२२५२२

५००

२२५२२

१०००

२७२१३ २५०००
२७२१३ ५०००
२७२१३
५००
३११२२ २००००
३११२२
३११२३

५००
५००

३११३४

१५०

३११६१

५००
५५२५०

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०३००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०३३९०१४
(४) स्वास््र् तार्लम के न्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
Infection Prevention and health care waste management सम्बन्त्धी
१ २.६.४.१
२२५१२
५००
प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण
ल्चल्कत्सक तथा नल्सयङ्ग कमायचारीको लाल्ग VIA सम्वल्न्त्ध प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण र
२ २.६.४.१०
२२५१२
८००
ताल्लम
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कार्िक्रम
कार्िक्रम
कोड
३ २.६.४.११ Clinical Training Skill प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण र ताल्लम
४ २.६.४.१२ आयवु ेद स्वास््यकमीहरूलाई पवू यकमय तथा योग ताल्लम
मृगौला डायलाएल्सस सेवा ल्वस्तार गररने तथा डायलाएल्सस सेवा संचालन गरे का
५ २.६.४.१३
अस्पतालका स्वास््यकल्मयहरुलाई मृगौला डायलाएल्सस सम्वन्त्धी ताल्लम
६ २.६.४.१५ मेल्डकल अल्धकॄतहरुका लाल्ग मेल्डको ल्लगल ताल्लम
Implant/IUCD प्रदेश स्तरीय ताल्लम (कम CPR भएका स्थानीय तहका
७ २.६.४.१६
स्वास््यकमी)
ल्कशोर ल्कशेरी यौन तथा प्रजनन् स्वास््य सम्बन्त्धी प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण ताल्लम
८ २.६.४.१७
(ASRH Training)
शरु क्षीत गभयपतन सम्बल्न्त्ध ताल्लम (Training on Comprehensive
९ २.६.४.१८
Abortion Care - CAC)
१० २.६.४.१९ नन स्कालपेल भ्यासेक्टोल्म (NSV) ताल्लम
११ २.६.४.२ आई.ल्स.य.ू ताल्लम (नल्सिंङ्ग कमयचारीका लाल्ग)
प्यारामेल्डक्स तथा नल्सयङ्ग स्टाफको लाल्ग Facility Based IMNCI (FB१२ २.६.४.२०
IMNCI) ताल्लम
अहेब / ल्सअहेब तथा हेलथ अल्सिेिका लागी ल्क्लल्नकल ताल्लम (MLP
१३ २.६.४.२२
Training)
१४ २.६.४.२४ मि
ु स्वास््य सम्बन्त्धी आधारभतु ताल्लम
डायलाल्सस सेवा संचालन भएका अस्पतालहरुका लाल्ग डायलाल्सस मेल्शन ममयत
१५ २.६.४.२५
ताल्लम
१६ २.६.४.२६ नल्सयङ्ग कमयचारीहरुको लाल्ग Medical Abortion ताल्लम
१७ २.६.४.२७ रुरल अलट्रासाउन्त्ड (Rural USG) ताल्लम
१८ २.६.४.२८ नयाुँ ANM/SN हरूलाई SBA (Skilled Birth Attendant) ताल्लम
ल्शघ्र कुपोषणको एल्ककृ त ब्यबस्थापन ताल्लम (Training on Integrated
१९ २.६.४.४
Management of Acute Malnutrition)
२० २.६.४.५ अपरे शन ल्थयटर ताल्लम नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग
२१ २.६.४.६ पचं कमय र क्षारसरु सम्बन्त्धी ताल्लम
२२ २.६.४.९ आई.ल्स.य.ू ताल्लम (ल्चल्कत्सकका लाल्ग)
२३ २.७.२९.१ बगैचा ल्नमायण तथा व्यवस्थापन
२४ २.७.५.१ बाल्षयक प्रगल्त पल्ु स्तका प्रकाशन

क्र.सं

19

खचि
शीषिक
२२५१२
२२५१२

रकम
६००
८००

२२५१२

२०००

२२५१२

१०००

२२५१२

८००

२२५१२

४८०

२२५१२

११००

२२५१२
२२५१२

१०००
८००

२२५१२

४००

२२५१२

२०००

२२५१२

१०००

२२५१२

३००

२२५१२
२२५१२
२२५१२

८००
१८००
४०००

२२५१२

५००

२२५१२
२२५१२
२२५१२
२२५२२
२२५२२

१०००
३००
१०००
२००
१००
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क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

२५ २.७.५.५
२६ ११.३.९.८
२७ ११.६.१३.९

२८ ११.६.३.३

२९ ११.४.१९.३
३० ११.४.२२.३
३१ ११.५.४२.२

खचि
शीषिक

कार्िक्रम
सबै ताल्लमको लाल्ग प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र
ल्वतरण(उत्पादन सामाग्री, सेवा तथा अन्त्य काययक
कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
कायायलयको लाल्ग फल्नयचर ल्फक्चसय (अन्त्य पुँजु ीगत)
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
गाडी पाल्कय ङ्गका लाल्ग ट्रस सेड ल्नमायण
ताल्लम हलमा अपाङ्गतामैरी सौचालय ल्नमायण
भवन, शौचालय र तालीम हल ममयत सम्भार
जम्मा

रकम

२२५२२

५००

३११२२
३११२३

५००
५००

३११३४

१५०

३११५९
३११५९
३११६१

५००
५००
५००
२६४३०

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०४००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०४३९०१४
(५) प्रदेश जिस्वास््र् प्रर्ोगशाला, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
१ २.७.२२.३ प्रयोगशालाकमीहरुका लाल्ग Quality Control सम्बल्न्त्ध ताल्लम
२२५२२
४५०
२ २.७.२२.३२ प्रयोगशालाकमीहरूका लाल्ग वायोसेफ्टी तथा वायो सेक्यरु रटी सम्बल्न्त्ध काययक्रम २२५२२
३००
३ २.७.२२.३३ मलेररया तथा अन्त्य परजीवी सम्बल्न्त्ध स्लाइड बैंक स्थापना तथा संचालन
२२५२२
३००
प्रयोगशाला परीक्षण गररएका नमनु ाको गणु स्तर ल्नयन्त्रण सेवा सञ्चालन समीक्षा
४ २.७.२२.४६
२२५२२
३००
एवं कुररयर सेवा काययक्रम समेत
प्रदेश अन्त्तगयतका सरकारी तथा ल्नजी प्रयोगशालाहरुको गणु स्तर मलू याङ्कन,
५ २.७.२२.५१
२२५२२
१५०
काययक्रम कायायन्त्वयन तथा स्थलगत अनल्ु शक्षण काययक्रम
प्रयोगशालाकमीहरूका लाल्ग एच.आई.भी., ई.आइ.डी. तथा डी.ल्ब.एस. तयारी
६ २.७.२२.५२
२२५२२
१००
सम्बल्न्त्ध अल्भमल्ु िकरण
७ ७.२.११.२ महामारी तथा ल्वपतको अवस्थामा आवश्यक ररएजेन्त्ट िररद तथा व्यवस्थापन
२७२१३
५००
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क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

८ ७.२.११.३
९ ११.३.१.४
१० ११.३.७.१४
११ ११.३.७.१५
१२ ११.३.७.१९
१३ ११.३.७.२६
१४ ११.३.९.१२
१५ ११.६.१३.२
१६ ११.६.३.४

कार्िक्रम
प्रयोगशाला सेवा संचालनका लाल्ग ररएजेन्त्ट, के ल्मकलस तथा कन्त्जमु ेबलस सामग्री
िररद
मोटरसाईकल/स्कुटर िररद
नसने रोग पररक्षण प्रयोगशाला स्थापना तथा सचं ालनका लाल्ग आवश्यक उपकरण
िररद (Cell counter six parts, Fully automated dry biochemistry
analyzer, HPLC, Spectrophotometer, Semi-autoanalyzer,
Colorimeter)
प्रयोगशालाका मेल्सन, औजार तथा यन्त्र-उपकरण ममयत, सम्भार
प्रयोगशाला संचालनका लाल्ग Air Conditioner (AC) िररद
प्रयोगशालाको लाल्ग Bar-code label Printer िररद
कायायलयका लाल्ग इलेक्ट्रोल्नक सामग्री तथा उपकरण (प्रोजेक्टर, क्यामेरा,
लयापटप, एल.इ.डी. ल्स्क्रन, डेस्कटप कम्यटु र, इलेक्ट्रोल्नक जोख्ने मेल्सन) िररद
कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
कायायलयको वेवसाइट ल्नमायण (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...)
जम्मा

खचि
शीषिक

रकम

२७२१३

३०००

३११२१

०

३११२२

५१००

३११२२
३११२२
३११२२

४५०
५००
५०

३११२२

५००

३११२३

५००

३११३४

१५०
१२३५०

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०६३९०२४
(६) क्षर्रोग उपचार के न्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
१ २.७.२२.१३ संक्रमण ल्नयन्त्रणको लाल्ग आवश्यक अन्त्य सामग्री िररद
२२५२२
३००
प्रयोगशालाकमीहरूका लाल्ग क्षयरोग सम्बन्त्धी िकार माइक्रोस्कोपीका लाल्ग
२ २.७.२२.१५
२२५२२
२५०
LQAS तालीम
३ २.७.२२.२६ ल्जन एक्स्पटय परीक्षण सोधभनाय
२२५२२
२७०
४ २.७.२२.३६ क्षयरोग कलचर लयाबको कुररयर सेवा
२२५२२
२०१
५ २.७.२२.३७ ल्जन एक्स्पटय मेल्सन लगायत मेल्सनरी औजार-उपकरणको संचालन तथा ममयत िचय २२५२२
२०१
६ २.७.२२.४९ ल्ब एस एल िी लयाब संचालन िचय
२२५२२
३००
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं
७
८
९
१०
११
१२

कार्िक्रम
कोड
२.७.२२.५७
२.७.५.२
२.७.५.६
७.२.११.५
११.३.९.८
११.६.१३.२

कार्िक्रम

खचि
शीषिक
२२५२२
२२५२२
२२५२२
२७२१३
३११२२
३११२३

फोहोरमैला व्यवस्थापन
TB Basic Modular ताल्लम
क्षयरोग गणु स्तर ल्नयन्त्रण काययक्रम
कलचर लयाब सचं ालन िचय तथा ररएजेन्त्ट एवं अन्त्य सामग्री िररद
कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
१३ ११.६.३.३
३११३४
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
ढल/नाली ल्नकास / कम्पाउण्ड वाल / ल्भरी सडक जस्ता संरचना ल्नमायण(अन्त्य
१४ ११.४.२२.२
३११५९
सावयजल्नक ल्नमायण
१५ ११.१.३.१ कायायलयको भबन सधु ार
३११६१
जम्मा

रकम
१५०
५००
३४८
३००
३००
३००

१५०

३३०
१५००
५४००

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६३९०३४
(७) संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
१ २.६.४.२१ कमयचारीको क्षमता अल्भवृल्द्ध काययक्रम
२२५१२
६३०
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको
२ २.७.२२.१२८
२२५२२
१५०
HMIS Data Verification र सल्मक्षा
३ २.७.२२.३०३ इलेल्क्ट्रकल मेल्डकल रे कडय ल्सस्टम िररद
२२५२२ १५००
४ २.७.२२.३०४ अस्पतालहरुमा कायय सम्पादन मलु याकन प्रणाली ल्वकास गने र लागु गने
२२५२२
५००
५ २.७.२२.३०५ संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ब्लड बैक स्थापना गने
२२५२२
५००
६ २.७.२२.५० Continuing Medical Education काययक्रम संचालन
२२५२२
५००
७ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२
५००
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं
८
९
१०
११
१२
१३

कार्िक्रम
कोड
२.७.२२.९९
७.१.२.१
७.२.९.४
११.१.२.१०
११.१.२.१०
११.३.२.४

१४ ११.३.७.१३
१५ ११.३.७.१६
१६ ११.३.७.२५
१७ ११.३.९.१३
१८ ११.६.१३.३

१९ ११.६.३.३

२०
२१
२२
२३
२४

११.४.१८.१
११.४.१८.२
११.४.२२.६
११.४.२२.७
११.१.३.३

कार्िक्रम
अस्पताल सदृु ढीकरण काययक्रम
संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका ल्वराल्महरुको लाल्ग िाध्यान्त्न
औषधी िररद
अस्पताल भवन ल्नमायण ल्नरन्त्तरता (सघं सरकारसुँग सहकायय)
अस्पताल भवन ल्नमायण ल्नरन्त्तरता (संघ सरकारसुँग सहकायय)
मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
ल्वधल्ु तय अल्भलेि प्रणाली EMR तथा कायायलयको सेवा प्रवाहका को लाल्ग
कम्पटु र लयापटप लगायतका इलेक्ट्रोल्नक्स उपकरण िररद
ताल्लम साइट ल्वकासको लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी सामान िररद
ट्रान्त्सफर िररद
अस्पतालको लाल्ग आवश्यक स्वास््य सम्वन्त्धी औजार उपकरण िररद
ताल्लम साइटको ल्वकास तथा कायायलय व्यवस्थापनको लाल्ग फल्नयचर तथा
फल्नयसङ सामा िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
अस्पतालजन्त्य फोहोरमैला व्यवस्थापनको लाल्ग संरचना ल्नमायण भवन च्याम्वर
ढल व्यवस्थापन
अस्पतालमा पाल्कयङ र अस्पतालसम्म पग्ु ने आवश्यक रोड कालोपरे गने
सक्र
ं ामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा क्याल्न्त्टन ल्नमायण
अस्पताल भवनको ममयत सम्भार
जम्मा

23

खचि
रकम
शीषिक
२२५२२ ३०००
२७१११
७२०
२७२१३ १०००
३१११२ ३००००
३१११२ २००००
३११२१
०
३११२२

१५००

३११२२
३११२२
३११२२

१०००
१८००
२०००

३११२३

२०००

३११३४

१५०

३११५८
३११५८
३११५९
३११५९
३११६१

३०००
१८००
३०००
१५००
२०००
७८७५०
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४५०१४
(८) धौलार्गरी अस्पताल, बाग्लुङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको
१ २.७.२२.१२८
२२५२२
१५०
HMIS Data Verification र सल्मक्षा
२ २.७.२२.२३ ताल्लम साइटको ल्वकास (स्वास््य ताल्लम के न्त्र, पोिरासुँग समन्त्वय गरी)
२२५२२
५१०
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा
३ २.७.२२.३१
२२५२२
३००
मानल्सक स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमु ेवलस िररद
२२५२२
६००
५ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय संचालन
२२५२२
२००
डायलाल्सस सेवा शरुु भएका अस्पतालहरूमा आकल्स्मक रक्तसचं ार सेवा
६ २.७.२२.७
२२५२२
३००
संचालन गरे बापत सोधभनाय
७ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२
३००
८ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
९ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११ १२००
अस्पतालमा सञ्चाल्लत PCR सेवाको लाल्ग आवश्यक कन्त्जमु ेवलस, ररएजेन्त्ट
१० ७.२.११.४
२७२१३ १५००
आदी सामग्री िररद
११ ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३
५००
१२ ११.३.११.१ स्वास््य उपकरण िररद
३११२२ १०००
१३ ११.६.१३.५ नयाुँ ल्नमायण भवनको लाल्ग फल्नयचर एवं ल्फक्चसय िररद
३११२३ १५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
१४ ११.६.३.३
३११३४
१५०
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
१५ ११.४.२२.४ मोटरसाईकल पाल्कयङ स्थलको ल्नमायण
३११५९
५००
१६ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१
५००
१७ ११.५.४२.२ भवन, शौचालय र तालीम हल ममयत सम्भार
३११६१
५००
जम्मा
९७६०
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६३६०१४
(९) गोरखा अस्पताल, गोरखा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको
१ २.७.२२.१२८
२२५२२
१५०
HMIS Data Verification र सल्मक्षा
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा
२ २.७.२२.३१
२२५२२
३००
मानल्सक स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
३ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमु ेवलस िररद
२२५२२
३००
४ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय संचालन
२२५२२
२००
डायलाल्सस सेवा शरुु भएका अस्पतालहरूमा आकल्स्मक रक्तसंचार सेवा
५ २.७.२२.७
२२५२२
१५०
संचालन गरे बापत सोधभनाय
६ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२
३००
७ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११ १०००
९ ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३
५००
१० ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२
५००
११ ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
३११२३
५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
१२ ११.६.३.३
३११३४
१५०
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
१३ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१
५००
जम्मा
४६००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४४०१४
(१०) बेिी अस्पताल, म्र्ाग्दी ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको
१ २.७.२२.१२८
२२५२२
१५०
HMIS Data Verification र सल्मक्षा
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा
२ २.७.२२.३१
२२५२२
३००
मानल्सक स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
३ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमु ेवलस िररद
२२५२२
३००
४ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय संचालन
२२५२२
२००
डायलाल्सस सेवा शरुु भएका अस्पतालहरूमा आकल्स्मक रक्तसंचार सेवा
५ २.७.२२.७
२२५२२
१५०
संचालन गरे बापत सोधभनाय
६ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२
३००
७ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११
५००
९ ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३
५००
१० ११.३.२.५ मोटरसाईकल
३११२१
०
११ ११.३.९.१ आुँिा सेवा काययक्रम संचालनका लाल्ग उपकरण िररद
३११२२
१००
१२ ११.३.९.८ कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
३११२२
५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
१३ ११.६.३.३
३११३४
१५०
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
१४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१
५००
जम्मा
३७००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६३८०१४
(११) दमौली अस्पताल, तिहाँ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको
१ २.७.२२.१२८
२२५२२
१५०
HMIS Data Verification र सल्मक्षा
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा
२ २.७.२२.३१
२२५२२
३००
मानल्सक स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
३ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमु ेवलस िररद
२२५२२
३००
४ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय संचालन
२२५२२
२००
आुँिा सेवा काययक्रम संचालनका लाल्ग अप्थाल्लमक अल्सस्टेण्ट र नेर सहयोल्ग
५ २.७.२२.४०
२२५२२
७९५
सेवा करार
डायलाल्सस सेवा शरुु भएका अस्पतालहरूमा आकल्स्मक रक्तसचं ार सेवा
६ २.७.२२.७
२२५२२
१५०
सचं ालन गरे बापत सोधभनाय
७ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२
३००
८ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
९ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११ १०००
१० ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३
५००
११ ११.३.१.७ "ि" श्रेणीको एम्बल
३११२१
०
ु ेन्त्स िररद
१२ ११.३.७.५ कायायलयका आवश्यक अन्त्य ल्वल्भन्त्न मेल्सनरी औजार िररद
३११२२
५००
१३ ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
३११२३
५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
१४ ११.६.३.३
३११३४
१५०
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
दमौली अस्पतालमा गोबधयन शमाय मेमोररयल आुँिा उपचार तथा अनसु न्त्धान
१५ ११.४.२२.८
३११५९ १५०००
के न्त्र स्थापना गने
१६ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१
५००
जम्मा
२०३९५
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६३९०१४
(१२) मातृर्शशु र्मतेरी अस्पताल, कास्की ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको
१ २.७.२२.१२८
२२५२२
१५०
HMIS Data Verification र सल्मक्षा
२ २.७.२२.२३ ताल्लम साइटको ल्वकास (स्वास््य ताल्लम के न्त्र, पोिरासुँग समन्त्वय गरी)
२२५२२
५१०
३ २.७.२२.३०६ प्रयोगशाला सेवा ल्वस्तार र स्तरोन्त्नती
२२५२२ ३०००
४ २.७.२२.३०७ गभयवती मल्हलाको लाल्ग Waiting room सचं ालन र व्यवस्थापन कायय
२२५२२ १०००
५ २.७.२२.३०८ अस्पताल पोिरा पररसरमा CCTv\ Camera जडान कायय
२२५२२ १०००
६ २.७.२२.३०९ अस्पतालमा Power Backup का लाल्ग Generator जडान कायय
२२५२२ १०००
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा
७ २.७.२२.३१
२२५२२
३००
मानल्सक स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
अस्पतालमा गभयवती मल्हला तथा बालबाल्लकाको लाल्ग परामशय कक्ष
८ २.७.२२.३१०
२२५२२
५००
व्यवस्थापन तथा ताल्लमको लाल्ग ग्यारे ज
९ २.७.२२.३११ मातृ ल्शशु अस्पताल पोिरामा दन्त्त रोग उपचार के न्त्र
२२५२२ २०००
१० २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय सचं ालन
२२५२२
२००
ल्जललाका दगु यम स्थानहरुमा ल्वशेषज्ञ स्वास््य ल्शल्वर सञ्चालन (नसने रोगको
११ २.७.२२.५३
२२५२२
८००
Screening सेवा समेत)
१२ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२
३००
१३ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
१४ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११
७२०
१५ ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३
५००
१६ ११.३.१.४ मोटरसाईकल/स्कुटर िररद
३११२१
०
१७ ११.३.७.१० अस्पतालमा आवश्यकता अनसु ार इलेक्ट्रोल्नक्स मेल्सनरर सामान िररद
३११२२ १०००
१८ ११.३.७.१७ अस्पतालका सम्पल्त्त संरक्षणको लाल्ग ल्स. ल्स. ल्ट. ल्भ. जडान
३११२२
५००
१९ ११.६.१३.५ नयाुँ ल्नमायण भवनको लाल्ग फल्नयचर एवं ल्फक्चसय िररद
३११२३ ३०००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
२० ११.६.३.३
३११३४
१५०
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
शीषिक

रकम

आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
२१ ११.४.१८.३ अस्पतालको पणु य ढलल्नकास
३११५८ १५००
२२ ११.१.३.५ भौल्तक पबु ायधारको ममयत – सम्भार,धारा र ल्बजल
३११६१ १५००
ु ी ममयत र रग -रोगन समेत
जम्मा
१९६८०
बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४३०१४
(१३) स्र्ाङ्जा अस्पताल, स्र्ाङ्जा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको
१ २.७.२२.१२८
२२५२२
१५०
HMIS Data Verification र सल्मक्षा
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा
२ २.७.२२.३१
२२५२२
३००
मानल्सक स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
३ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमु ेवलस िररद
२२५२२
३००
४ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय संचालन
२२५२२
२००
डायलाल्सस सेवा शरुु भएका अस्पतालहरूमा आकल्स्मक रक्तसचं ार सेवा
५ २.७.२२.७
२२५२२
१५०
संचालन गरे बापत सोधभनाय
६ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२
३००
७ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११ १०८०
९ ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३
५००
१० ११.३.१.७ "ि" श्रेणीको एम्बल
३११२१
०
ु ेन्त्स िररद
११ ११.३.७.२२ ल्प्रन्त्टर
३११२२
५०
१२ ११.३.९.१० ल्स प्याप / बाइप्याप मेल्शन िररद
३११२२
३००
१३ ११.३.९.२ एक्सरे क्यासेट िररद
३११२२
४५०
१४ ११.३.९.३ इ ल्स ल्ज र डप्लर मेल्शन
३११२२
३००
१५ ११.३.९.४ एक्सरे ल्प्रन्त्टर िरीद
३११२२
५००
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं
१६
१७
१८
१९

कार्िक्रम
कोड
११.३.९.५
११.३.९.६
११.३.९.९
११.६.१३.७

२० ११.६.३.३

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक
३११२२
२४८
३११२२
४५०
३११२२
५००
३११२३
५००

जानकारीमल
ु क ल्डल्जटल बोडय िरीद
इलेक्ट्रोलाइट मेल्शन (प्याराल्मटर)
एक्सरे ररडर मेल्शन िरीद
कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent
element sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं
३११३४
भइरहेको Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal
आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज
तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
जम्मा

१५०

६४७८

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०६४२०१४
(१४) पवित अस्पताल, पवित ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS
१ २.७.२२.१२८
२२५२२ १५०
Data Verification र सल्मक्षा
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा मानल्सक
२ २.७.२२.३१
२२५२२ ३००
स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
३ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमु ेवलस िररद
२२५२२ ३००
४ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय संचालन
२२५२२ २००
५ २.७.२२.४० आुँिा सेवा काययक्रम संचालनका लाल्ग अप्थाल्लमक अल्सस्टेण्ट र नेर सहयोल्ग सेवा करार २२५२२ ७९५
डायलाल्सस सेवा शरुु भएका अस्पतालहरूमा आकल्स्मक रक्तसंचार सेवा संचालन
६ २.७.२२.७
२२५२२ १५०
गरे बापत सोधभनाय
७ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२ ३००
८ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२ ५०
९ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११ १०००
१० ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ ५००
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

कार्िक्रम
कार्िक्रम
कोड
११ ११.३.१.७ "ि" श्रेणीको एम्बल
ु ेन्त्स िररद
१२ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
१३ ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग

क्र.सं

१४ ११.६.३.३

१५ ११.१.३.२

खचि
रकम
शीषिक
३११२१
०
३११२२ ५००
३११२३ ५००

कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy to
use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने
र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक
रुपमा Update गने ।

कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
जम्मा

३११६१ ५००
५३९५

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४६०१४
(१५) मध्र्र्वन्त्दु अस्पताल, िवलपुर (ब.सु.पू.) ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS
१ २.७.२२.१२८
२२५२२ १५०
Data Verification र सल्मक्षा
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा मानल्सक
२ २.७.२२.३१
२२५२२ ३००
स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
३ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय सचं ालन
२२५२२ २००
४ २.७.२२.४१ मध्यल्वन्त्दु अस्पतालमा सपयदसं सेवा संचालन िचय
२२५२२ ७५०
५ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२ ३००
६ २.७.२२.७७ डायलाइल्सस सेवा ल्वस्तार
२२५२२ ४०००
७ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११ १३५०
अस्पतालमा सञ्चाल्लत PCR सेवाको लाल्ग आवश्यक कन्त्जमु ेवलस, ररएजेन्त्ट आदी
९ ७.२.११.४
२७२१३ १५००
सामग्री िररद
१० ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ ५००
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

कार्िक्रम
कार्िक्रम
कोड
११ ११.३.१.७ "ि" श्रेणीको एम्बल
ु ेन्त्स िररद
१२ ११.३.७.१२ अपरे शन ल्थयटर सदृु ढीकरण सामाग्री िररद
१३ ११.३.९.१ आुँिा सेवा काययक्रम संचालनका लाल्ग उपकरण िररद
ल्चल्कत्सा सेवाको ल्वधतु ीय अल्भलेि र प्रल्तबेदन प्रणालीको (Electronic medical
१४ ११.३.९.११
recording system) सचं ालनका लाल्ग ल्बधत्तु ीय सामग्री िररद र सचं ालन िचय
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent element
sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको
१५ ११.६.३.३
Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण
गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी
वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
१६ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
जम्मा

क्र.सं

खचि
रकम
शीषिक
३११२१
०
३११२२ १०००
३११२२ १०००
३११२२ १०००

३११३४

१५०

३११६१

५००
१२७५०

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०६४१०१४
(१६) मुस्ताङ अस्पताल, मुस्ताङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS
१ २.७.२२.१२८
२२५२२ १५०
Data Verification र सल्मक्षा
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा मानल्सक
२ २.७.२२.३१
२२५२२ ३००
स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
३ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय संचालन
२२५२२ २००
४ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२ २००
५ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
६ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११ ५००
७ ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ ५००
८ ११.१.२.८ जोमसोम अस्पताल, मस्ु ताङको अस्पताल भवन ल्नमायण ल्नरन्त्तरता (क्रमागत)
३१११२ २००००
९ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

कार्िक्रम
कार्िक्रम
कोड
१० ११.३.७.२७ अस्पतालको लाल्ग आवश्यक जेनेरेटर िररद
११ ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent element
sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको
१२ ११.६.३.३
Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण
गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी
वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
१३ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
जम्मा

क्र.सं

खचि
रकम
शीषिक
३११२२ २०००
३११२३ ५००

३११३४

१५०

३११६१

५००
२५५५०

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०६००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४००१४
(१७) मिाङ अस्पताल, मिाङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
माल्सक HMIS Reporting, अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS
१ २.७.२२.१२८
२२५२२ १५०
Data Verification र सल्मक्षा
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा मानल्सक
२ २.७.२२.३१
२२५२२ ३००
स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
३ २.७.२२.३९ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय सचं ालन
२२५२२ २००
४ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
२२५२२ २००
५ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
६ ७.१.२.२
ल्वरामीका लाल्ग िाद्यान्त्न एवं सत्ु के री भत्ता
२७१११ ५००
७ ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ ३००
८ ११.१.२.७ मनाङ अस्पताल, मनाङको अस्पताल भवन ल्नमायण ल्नरन्त्तरता (क्रमागत)
३१११२ २००००
९ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
१० ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
११ ११.६.३.३
३११३४ १५०
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent element
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

१२ ११.१.३.२

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको
Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण
गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी
वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१ ५००
जम्मा
२३३५०
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

स्वास््र् कार्ािलर्हरु
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७३९०१४
(१८) स्वास््र् कार्ािलर्, कास्की ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ २००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९
२२५२२
५०
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
२२५२२ ५०१
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम २२५२२ २००
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
२२५२२ १५०
स्थाल्नय तहको साझेदारीमा उच्च प्रजनन दर भएका एवं पररवार ल्नयोजनका
१३ २.७.२२.९४
२२५२२ ३००
साधनहरुको पहुचुँ कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजनका साधन सल्हतको सेवा
बालगृहमा रहेका बालबाल्लकाहरुको ल्नयल्मत स्वास््य जाुँच एवं उपचार (स्थाल्नय
१४ २.७.२२.९६
२२५२२ ४४००
तहसुँग समन्त्वय गरी आुँिा, नाक, कान, घाटी, दात र अन्त्य स्वास््य सेवा)
१५ ११.३.७.२३ अन्त्य मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ४००
१६ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
३११२३ ४००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
१७ ११.६.३.३
३११३४ १५०
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
जम्मा

७६२६

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४३०१४
(१९) स्वास््र् कार्ािलर्, स्र्ाङ्जा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ २००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९
२२५२२
५०
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
२२५२२ ५०१
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम २२५२२ २००
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
२२५२२ १५०
बालगृहमा रहेका बालबाल्लकाहरुको ल्नयल्मत स्वास््य जाुँच एवं उपचार (स्थाल्नय
१३ २.७.२२.९६
२२५२२ १००
तहसुँग समन्त्वय गरी आुँिा, नाक, कान, घाटी, दात र अन्त्य स्वास््य सेवा)
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

१४ ७.२.११.१
१५ ११.३.७.११
१६ ११.६.१३.२

१७ ११.६.३.३

१८ ११.१.३.२

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
महामारी व्यवस्थापनका लागी आवश्यक औषधी, ल्कट, Reagents, PPE िररद
(Buffer stock piling)
कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
कायायलय भवनको ममयत तथा सभं ार
जम्मा

२७२१३

५००

३११२२
३११२३

५००
५००

३११३४

१५०

३११६१

५००
४२२६

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०७४५०१४
(२०) स्वास््र् कार्ािलर्, बाग्लङ
रकम : (रु. हजारमा)
ु ।
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ २००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य सस्ं थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
38
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

९ २.७.२२.८९
१० २.७.२२.९०
११ २.७.२२.९१
१२ २.७.२२.९२
१३ २.७.२२.९४
१४ ७.२.९.१
१५ ११.३.२२.१
१६ ११.६.१३.७

१७ ११.६.३.३

१८ ११.१.३.२

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
स्थाल्नय तहको साझेदारीमा उच्च प्रजनन दर भएका एवं पररवार ल्नयोजनका
साधनहरुको पहुचुँ कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजनका साधन सल्हतको सेवा
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
मेल्शनरी औजार िररद
कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
जम्मा

२२५२२

५०

२२५२२

५०१

२२५२२
२२५२२

२००
१५०

२२५२२

३००

२७२१३
३११२२
३११२३

५००
४००
२००

३११३४

१५०

३११६१

२००
३७२६

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०७३८०१४
(२१) स्वास््र् कार्ािलर्, तिहाँ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ ३००
ट्रेल्सङ
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

३ २.७.२२.८२
४ २.७.२२.८३
५ २.७.२२.८४
६ २.७.२२.८५
७ २.७.२२.८७
८ २.७.२२.८८
९ २.७.२२.८९
१० २.७.२२.९०
११ २.७.२२.९१
१२ २.७.२२.९२
१३ २.७.२२.९४
१४ २.७.२२.९६
१५ ७.२.९.१
१६ ११.३.९.८
१७ ११.६.१३.२

१८ ११.६.३.३

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण
स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
स्वास््य पररक्षण
बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
स्थाल्नय तहको साझेदारीमा उच्च प्रजनन दर भएका एवं पररवार ल्नयोजनका
साधनहरुको पहुचुँ कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजनका साधन सल्हतको सेवा
बालगृहमा रहेका बालबाल्लकाहरुको ल्नयल्मत स्वास््य जाुँच एवं उपचार (स्थाल्नय
तहसुँग समन्त्वय गरी आुँिा, नाक, कान, घाटी, दात र अन्त्य स्वास््य सेवा)
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
जम्मा
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२२५२२

२००

२२५२२
२२५२२

२००
१५०

२२५२२

१००

२२५२२
२२५२२

५०
७५

२२५२२

५०

२२५२२

५०१

२२५२२
२२५२२

२००
१५०

२२५२२

३००

२२५२२

६००

२७२१३
३११२२
३११२३

५००
२९५
५००

३११३४

१५०

४४७१
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७३६०१४
(२२) स्वास््र् कार्ािलर्, गोरखा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ २००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९
२२५२२
५०
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
२२५२२ ५०१
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम २२५२२ २००
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
२२५२२ १५०
स्थाल्नय तहको साझेदारीमा उच्च प्रजनन दर भएका एवं पररवार ल्नयोजनका
१३ २.७.२२.९४
२२५२२ ३००
साधनहरुको पहुचुँ कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजनका साधन सल्हतको सेवा
बालगृहमा रहेका बालबाल्लकाहरुको ल्नयल्मत स्वास््य जाुँच एवं उपचार (स्थाल्नय
१४ २.७.२२.९६
२२५२२ १००
तहसुँग समन्त्वय गरी आुँिा, नाक, कान, घाटी, दात र अन्त्य स्वास््य सेवा)
१५ ११.३.७.२ लयापटप
३११२२ १६०
१६ ११.३.७.२० कम्पटु र
३११२२
६०
१७ ११.३.७.२२ ल्प्रन्त्टर
३११२२
८०
१८ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
३११२३ २००
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१९ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
२० ११.५.४२.२ भवन, शौचालय र तालीम हल ममयत सम्भार
३११६१ २९५
जम्मा
३३२१
बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०७३७०१४
(२३) स्वास््र् कार्ािलर्, लमजुङ । (लमजुङ अस्पताल, लमजुङ समेत)
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ २००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य सस्ं थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९
२२५२२
५०
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
२२५२२ ५०१
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
42
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

कार्िक्रम
कार्िक्रम
कोड
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
स्थाल्नय तहको साझेदारीमा उच्च प्रजनन दर भएका एवं पररवार ल्नयोजनका
१३ २.७.२२.९४
साधनहरुको पहुचुँ कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजनका साधन सल्हतको सेवा
बालगृहमा रहेका बालबाल्लकाहरुको ल्नयल्मत स्वास््य जाुँच एवं उपचार (स्थाल्नय
१४ २.७.२२.९६
तहसुँग समन्त्वय गरी आुँिा, नाक, कान, घाटी, दात र अन्त्य स्वास््य सेवा)
आधारभतु तथा आकल्स्मक सेवाको लाल्ग औषल्ध िररद(पवु ायनमु ान, पररमाण
१५ ७.२.९.७
ल्नधायरण तथा स्पेल्शल्फके शन तयार गने काययको समेत)
१६ ११.३.२.२ काययक्रम सपु रल्भजनका लाल्ग मोटरसाइकल
१७ ११.३.९.८ कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
१८ ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully
responsive layout २. Consistent color theme ३. Consistent element
sizes ४. Easy to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको
१९ ११.६.३.३
Website को Update, Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण
गरी सबै सचू ना सहज रुपमा पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी
वेवसाइट (Website) बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
२० ११.५.४२.२ भवन, शौचालय र तालीम हल ममयत सम्भार
जम्मा
लमजङ
ु अस्पताल, लमजङ
ु ।
१ २.७.२२.१०० बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२ २.७.२२.१०२ अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको चौमाल्सक Data Verification र सल्मक्षा
३ २.७.२२.१०५ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशलु क स्वास््य उपचार सेवा
४ २.७.२२.१०७ लमजङु ल्जलला अस्पताल डाइलाइल्सस सेवा ल्वस्तार काययक्रम
५ २.७.२२.९७ ज्येष्ठ नागररक उपचार वाडय संचालन
नसने रोग (क्यान्त्सर, मटु ु रोग, मृगौलारोग, दीघयश्वाशप्रश्वाश रोग आल्द) तथा मानल्सक
६ २.७.२२.९८
स्वास््य ल्क्लल्नक काययक्रम सन्त्चालन तथा ल्नरन्त्तरता
जम्मा
कुल जम्मा
क्र.सं
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खचि
रकम
शीषिक
२२५२२ २००
२२५२२ १५०
२२५२२

३००

२२५२२

१००

२७२१३

५००

३११२१
३११२२
३११२३

०
५००
३५०

३११३४

१५०

३११६१

५००
४३७६

२२५२२
७५
२२५२२
७५
२२५२२ ३००
२२५२२ ५०००
२२५२२ २०१
२२५२२

३००
५९५१
१०३२७
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४२०१४
(२४) स्वास््र् कार्ािलर्, पवित ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ २००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९
२२५२२
५०
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
२२५२२ ५०१
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम २२५२२ २००
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
२२५२२ १५०
स्थाल्नय तहको साझेदारीमा उच्च प्रजनन दर भएका एवं पररवार ल्नयोजनका
१३ २.७.२२.९४
२२५२२ ३००
साधनहरुको पहुचुँ कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजनका साधन सल्हतको सेवा
महामारी व्यवस्थापनका लागी आवश्यक औषधी, ल्कट, Reagents, PPE िररद
१४ ७.२.११.१
२७२१३ ५००
(Buffer stock piling)
१५ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
१६ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
१७ ११.६.३.३
३११३४ १५०
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
44
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क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१८ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१ ५००
जम्मा
४४२६
बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०७४४०१४
(२५) स्वास््र् कार्ािलर्, म्र्ाग्दी ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ २००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९
२२५२२
५०
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
२२५२२ ५०१
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम २२५२२ २००
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
२२५२२ १५०
स्थाल्नय तहको साझेदारीमा उच्च प्रजनन दर भएका एवं पररवार ल्नयोजनका
१३ २.७.२२.९४
२२५२२ ३००
साधनहरुको पहुचुँ कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजनका साधन सल्हतको सेवा
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क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

१४ २.७.२२.९६
१५
१६
१७
१८
१९

७.२.१२.१
७.२.९.१
११.३.१.४
११.३.७.११
११.६.१३.२

२० ११.६.३.३

२१ ११.१.३.५

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
बालगृहमा रहेका बालबाल्लकाहरुको ल्नयल्मत स्वास््य जाुँच एवं उपचार (स्थाल्नय
तहसुँग समन्त्वय गरी आुँिा, नाक, कान, घाटी, दात र अन्त्य स्वास््य सेवा)
स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको ढुवानी
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
मोटरसाईकल/स्कुटर िररद
कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
भौल्तक पबु ायधारको ममयत – सम्भार,धारा र ल्बजल
ु ी ममयत र रग -रोगन समेत
जम्मा

२२५२२

१००

२७२१३ ३००
२७२१३ १०००
३११२१
०
३११२२ ५००
३११२३ ५००

३११३४

१५०

३११६१

५००
५३२६

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०७४६०१४
(२६) स्वास््र् कार्ािलर्, िवलपरु (ब.स.ु प.ू ) ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ २००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य सस्ं थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
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कार्िक्रम
कार्िक्रम
कोड
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
एम्वलेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९ ु
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
ल्जललाका सपय दश उपचार के न्त्रमा काययरत कमयचाररहरूलाइ ताल्लम तथा उपचार
१३ २.७.२२.९५
के न्त्रमा सामाग्री िररद तथा ब्यबस्थापन
बालगृहमा रहेका बालबाल्लकाहरुको ल्नयल्मत स्वास््य जाुँच एवं उपचार (स्थाल्नय
१४ २.७.२२.९६
तहसुँग समन्त्वय गरी आुँिा, नाक, कान, घाटी, दात र अन्त्य स्वास््य सेवा)
आकस्मीक तथा महामारी वा ल्वपत् रोकथाम तथा ल्नयन्त्रणका लाल्ग औषधी ,
१५ ७.२.९.८
ररएजेन्त्ट, PPE, ल्कट लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद
१६ ११.१.२.३ कायायलयको भवन ल्नमायणको लाल्ग जग्गा प्राि र ल्ड.पी.आर. ल्नमायण
१७ ११.३.२.३ स्कुटर
१८ ११.३.२.५ मोटरसाईकल
स्वास््य सामाग्रीहरु BP Set, Pulse Oxymeter, Oxygen cylinder with set,
१९ ११.३.७.१८
weighing scale आल्द िररद
लयापटप, डेस्कटप कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकपी मेल्सन, स्क्यानर, पोटेवल हाडय
२० ११.३.७.२४
ल्डस्क,टेल्लल्भजन, यु ल्प एस, ब्याकअप सामागी
् ी आदी िररद
२१ ११.६.१३.६ कायायलय प्रयोजनको कुसी दराज यायक लगायतका फल्नयचर ल्फक्चर िरीद जडान
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
२२ ११.६.३.३
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
जम्मा

क्र.सं
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खचि
रकम
शीषिक
२२५२२
५०
२२५२२
७५
२२५२२

५०

२२५२२

५०१

२२५२२
२२५२२

२००
१५०

२२५२२

२००

२२५२२

३००

२७२१३

५००

३१११२
३११२१
३११२१

५००
०
०

३११२२

१००

३११२२

३००

३११२३

५००

३११३४

१५०

४५२६
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बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४१०१४
(२७) स्वास््र् कार्ािलर्, मुस्ताङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ १००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९
२२५२२
५०
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
२२५२२ ४५०
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम २२५२२ १००
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
२२५२२ १५०
महामारी व्यवस्थापनका लागी आवश्यक औषधी, ल्कट, Reagents, PPE िररद
१३ ७.२.११.१
२७२१३ ३००
(Buffer stock piling)
१४ ७.२.१२.१ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको ढुवानी
२७२१३ १५०
१५ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
१६ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
१७ ११.६.३.३
३११३४ १५०
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
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क्र.सं

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१८ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१ ५००
जम्मा
३८२५
बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०७००१
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०७४००१४
(२८) स्वास््र् कार्ािलर्, मिाङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक,
१ २.७.२२.७९
२२५२२ १५०
RRT पररचालन तथा अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंगु आल्द) को के स इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट
२ २.७.२२.८१
२२५२२ १५०
ट्रेल्सङ
स्थानीयतहसुँगको समन्त्वयमा (िोप, पोषण, पररवार ल्नयोजन, सरु ल्क्षत मातृत्वसुँग
३ २.७.२२.८२
२२५२२ १००
सम्वल्न्त्धत सचू कहरुमा सधु ार हुने गरी) एल्ककृ त सक्ष्ु मयोजना तयारी काययक्रम
४ २.७.२२.८३ एल्ककृ त स्वास््य काययक्रमको स्थानीय तहका स्वास््य संस्थामा स्थलगत अनल्ु शक्षण २२५२२ २००
५ २.७.२२.८४ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं ढुवानी
२२५२२ १५०
बैदल्े शक रोजगारीमा जाने यवु ा/यवु तीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामल
ु क काययक्रम एवं
६ २.७.२२.८५
२२५२२ १००
स्वास््य पररक्षण
७ २.७.२२.८७ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई
२२५२२
५०
८ २.७.२२.८८ स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतना वृल्दका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन तथा प्रचारप्रसार
२२५२२
७५
एम्वल
ु ेन्त्स सेवा सञ्चालनका लाल्ग सल्मल्तको बैठक, ड्राइभरहरुका लाल्ग
९ २.७.२२.८९
२२५२२
५०
अल्भमल्ु िकरण
स्थानीय तहको साक्षेदारीमा पवू यप्रसल्ु त र उत्तरप्रसतु ी (ANC & PNC) का घर घरमा
१० २.७.२२.९०
२२५२२ ३००
स्वास््य कमी सेवा काययक्रम
११ २.७.२२.९१ यस अल्घ तालीम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ सम्बन्त्धी तालीम २२५२२ १००
१२ २.७.२२.९२ िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा तथा ल्नशलु क िानेपानी परीक्षण
२२५२२ १५०
महामारी व्यवस्थापनका लागी आवश्यक औषधी, ल्कट, Reagents, PPE िररद
१३ ७.२.११.१
२७२१३ ३००
(Buffer stock piling)
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

कार्िक्रम
कार्िक्रम
कोड
१४ ७.२.१२.१ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको ढुवानी
१५ ११.३.१.६ ल्पक अप भेन चार पाङ्ग्रे सवारी साधन िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१६ ११.६.३.३
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
जम्मा

क्र.सं

50

खचि
रकम
शीषिक
२७२१३ १५०
३११२१
०

३११३४

१५०

२१७५

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

आर्ुवेद औषधालर् /
आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्रहरु
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८३९०१४
(२९) गण्डकी आर्ुवेद औषधालर्, कास्की ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ २.७.२२.७४ स्थाल्नय जल्डबटु ी सक
२२५२२ ७००
ं लन/िररद गरी चणु य औषधी उत्पादनको लाल्ग मेल्शन जडान
८ ७.२.९.१ आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ २००
९ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
१० ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
११ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१२ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१३ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा सभं ार
३११६१ ५००
जम्मा
३७००
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४५०१४
(३०) धौलार्गरी आर्ुवेद औषधालर्, बाग्लुङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ २.७.२२.७४ स्थाल्नय जल्डबटु ी सक
२२५२२ ७००
ं लन/िररद गरी चणु य औषधी उत्पादनको लाल्ग मेल्शन जडान
८ ७.२.९.३ अत्यावश्यक आयवु ेद औषधी िररद
२७२१३ २००
९ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
१० ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
११ ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१२ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१३ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा सभं ार
३११६१ ५००
जम्मा
३७००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४३०१४
(३१) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, स्र्ाङ्जा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ ७.२.९.१ आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ १५०
८ ११.१.२.१५ अजयनु चौपारी आयवू ेद के न्त्र भवन ल्नमायण
३१११२ १०००
९ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
१० ११.३.९.८ कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
३११२२ ५००
११ ११.६.१३.६ कायायलय प्रयोजनको कुसी दराज यायक लगायतका फल्नयचर ल्फक्चर िरीद जडान
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१२ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१३ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा सभं ार
३११६१ ५००
जम्मा
३९५०
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८३८०१४
(३२) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, तिहाँ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
१ २.६.४.२३ आयवु ेद स्वस््यकमी हरुलाई पवु यकमय नश्य कटी बस्ती आदी तथा योग ताल्लम
२२५१२ २००
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
२ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला सचं ालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
५ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम संचालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
६ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा सचं ालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
७ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
८ ७.२.९.१ आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ २००
९ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
१० ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
११ ११.६.१३.८ कायायलयको लाल्ग फल्नयचर
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१२ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१३ ११.१.३.५ भौल्तक पबु ायधारको ममयत – सम्भार,धारा र ल्बजल
३११६१ ५००
ु ी ममयत र रग -रोगन समेत
जम्मा
३२००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८३६०१४
(३३) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, गोरखा ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
८ ११.३.९.८ कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
३११२२ ५००
९ ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१० ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
११ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१ ५००
जम्मा
२८००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८३७०१४
(३४) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, लमजुङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ ७.२.९.१
आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ २००
८ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
९ ११.३.२२.१ मेल्शनरी औजार िररद
३११२२ ५००
राल्ष्ट्रय पनु ल्नयमाण प्राल्धकरणद्बारा ल्नल्मयत भनव २०७८ आषाढ मसान्त्तमा हस्तातरण
१० ११.६.१३.१०
३११२३ १०००
हुने भएकोले उक्त भवनको लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
११ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website)
बनाउन दैल्नक रुपमा Update गने ।
पनल्नयमाण प्राल्धकरणद्बारा ल्नमाणय हुन लागेको भवनमा अवरोध भएकोले ल्बजुलीको
१२ ११.४.२२.५ ु
३११५९ ३००
ट्रान्त्सफमयर साने
१३ ११.५.४२.४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्रको परू ानो भवन ममयत तथा संभार
३११६१ १५००
जम्मा
४८००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४२०१४
(३५) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, पवित ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ ७.२.११.६ प्रयोगशाला सेवाको लाल्ग आवश्यक सामाग्री िररद
२७२१३
३०
८ ७.२.९.१ आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ १५०
९ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
१० ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
११ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक फल्नयचर तथा ल्फक्चसय िररद
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१२ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१३ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा सभं ार
३११६१ ५००
जम्मा
२९८०
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४४०१४
(३६) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, म्र्ाग्दी ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ ७.२.९.१ आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ १५०
८ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
९ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
१० ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
११ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१२ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा सभं ार
३११६१ ५००
जम्मा
२९५०
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४६०१४
(३७) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, िवलपुर (ब.सु.पू.) ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ ७.२.९.१ आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ २००
८ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
९ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
१० ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
११ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१२ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा सभं ार
३११६१ ५००
जम्मा
३०००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४१०१४
(३८) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, मुस्ताङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ ७.२.९.१ आधारभतु एवं अत्यावस्यक औषल्ध िररद
२७२१३ २००
८ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
९ ११.३.९.८ कम्प्यटु र, ल्प्रन्त्टर, फोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद
३११२२ ५००
१० ११.६.१३.४ टेबल
३११२३ ५००
ु , कुल्चय, दराज, सोफा, कापेट आदी िररद
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
११ ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
१२ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा सभं ार
३११६१ ५००
जम्मा
३०००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

बजेट उपशीषिक ि.ं : ३५५०८००१
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४००१४
(३९) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, मिाङ ।
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटु ीहरुको
१ २.७.२२.१८
२२५२२ १००
पल्हचान, सरं क्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमि
ू ीकरण काययक्रम (पस्ु ता हस्तान्त्तरण)
२ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम
२२५२२ १५०
३ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद
२२५२२ १००
४ २.७.२२.३५ आयवु ेद क्षारसरु सेवा काययक्रम सचं ालनका लाल्ग आवश्यक सामग्री िररद
२२५२२ १५०
५ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग
२२५२२ ३००
पचकमय सेवा संचालन तथा ल्बस्तारको लाल्ग आवश्यक आधल्ु नक बाष्प स्वेदन यन्त्र
६ २.७.२२.७३ ं
२२५२२ ३५०
िररद (Infrarate Sauna Box)
७ ११.३.२.४ मोटरसाईकल / स्कुटर िररद
३११२१
०
८ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद
३११२२ ५००
९ ११.६.१३.७ कायायलयको फल्नयचर एवं फल्नयल्सङ्ग
३११२३ ५००
कायायलयको वेवसाइट (Website) ल्नमयण (Specification : १. Fully responsive
layout २. Consistent color theme ३. Consistent element sizes ४. Easy
to use main navigation / menu etc...) एवं भइरहेको Website को Update,
१० ११.६.३.३
३११३४ १५०
Upgrade, Customize, Online Portal आदी ल्नमायण गरी सबै सचू ना सहज रुपमा
पाउने र दैल्नक Update गनय सहज तररकाको प्रभावकारी वेवसाइट (Website) बनाउन
दैल्नक रुपमा Update गने ।
११ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार
३११६१ ५००
जम्मा
२८००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

सघं सशति अिुदाि तफि

63

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

आ.व. २०७८/०७९ मा स्वास््र् तथा जिसख्
ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश र मातहतका र्िकार्हरुमा सघं सशति
अिुदाि तफि र्वर्िर्ोजि भएको कुल रकम र्ववरणीः
रकम रु. (हजारमा)
क्र.सं
१
२

क्षेरगत बजेटको र्ववरण

रकम

चालु तफि
पूाँर्जगत तफि
जम्मा

प्रर्तशत (%)

७१०४००
१९०००

९७.४०

७२९४००

१००.००

कै र्फर्त

२.६०

२.६%

चालु तफि

पूाँर्जगत तफि

९७.४%
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

आ.व. २०७८/०७९ मा स्वास््र् तथा जिसख्
ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश र मातहतका र्िकार्हरुमा सघं सशति
अिुदाि तफि र्वर्िर्ोजि भएको रकमको खचि शीषिकगत र्ववरणीः
रकम रु. (हजारमा)
खचि
क्र.सं
खचि शीषिकको र्ववरण
रकम
प्रर्तशत (%)
शीषिक िं.
१ २११११ पाररश्रल्मक कमयचारी
३०७२
०.४२
२

२११२३ औषधी उपचार िचय

४५०

०.०६

३

२२४१२ सचू ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन िचय

१००

०.०१

४

२२५११ कमयचारी ताल्लम िचय

३५४७

०.४९

५

२२५१२ सीप ल्वकास तथा जनचेतना ताल्लम तथा गोष्ठी सम्वन्त्धी िचय

८५३

०.१२

६

२२५२१ उत्पादन सामाग्री/सेवा िचय

१००

०.०१

७

२२५२२ काययक्रम िचय

६९२३५०

९४.९२

८

२२६११ अनगु मन, मलु याकंन िचय

१००

०.०१

९

२७११२ अन्त्य सामाल्जक सरु क्षा

७००

०.१०

१०

२७२१३ औषधी िररद िचय

९१२८

१.२५

११

३१११२ भवन ल्नमायण

१००००

१.३७

१२

३११२२ मेल्सनरी औजार

९०००

१.२३

७२९४००

जम्मा
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१००.००

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

आ.व. २०७८/०७९ मा स्वास््र् तथा जिसख्
ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश र मातहतका र्िकार्हरुमा सघं सशति
अिुदाि तफि र्वर्िर्ोजि भएको रकमको बजेट उपशीषिकगत र्ववरणीः
रकम रु. (हजारमा)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
बजेट उपशीषिक
रकम प्रर्तशत (%)
१ ३५५९११२० अनगु मन, मलू यांकन तथा योजना सदृु ढीकरण(संघ सशतय अनदु ान)

१५०००

२.०६

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण(संघ सशतय अनदु ान)

१६९००

२.३२

३ ३५५९११२२ एड्स तथा यौन रोग ल्नयन्त्रण(सघं सशतय अनदु ान)

१५१००

२.०७

४ ३५५९११२३ एकीकृ त मल्हला स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य काययक्रम(संघ सशतय अनदु ान) ४१९९००

५७.५७

५ ३५५९११२४ महामारी तथा रोग ल्नयन्त्रण काययक्रम(संघ सशतय अनदु ान)

५५५००

७.६१

६ ३५५९११२५ स्वास््य ब्यवस्थापन काययक्रम(सघं सशतय अनदु ान)

३१४००

४.३०

७ ३५५९११२६ राल्ष्ट्रय स्वास््य ल्शक्षा, सचू ना तथा संचार के न्त्र(संघ सशतय अनदु ान)

७५००

१.०३

८ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम(संघ सशतय अनदु ान)

५७००

०.७८

९ ३५५९११२८ उपचारात्मक सेवा काययक्रम(सघं सशतय अनदु ान)

४३४००

५.९५

१० ३५५९११२९ नल्सयङ तथा सामाल्जक सरु क्षा सेवा काययक्रम(संघ सशतय अनदु ान)

६०३००

८.२७

११ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम(संघ सशतय अनदु ान)

५८७००

८.०५

जम्मा

७२९४०० १००.००
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आ.व. २०७८/०७९ मा स्वास््र् तथा जिसख्
ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश र मातहतका र्िकार्हरुमा सघं सशति
अिुदाि तफि र्वर्िर्ोजि भएको रकमको कार्ािलर्गत र्ववरणीः
रकम रु. (हजारमा)
बजेट
चालु तफि
पूाँर्ज तफि
कुल
भार
क्र.सं कार्ािलर् कोड
कार्ािलर्को िाम
जम्मा
रकम % रकम % रकम प्रर्तशत
(%)
स्वास््य तथा जनसख्ं या मन्त्रालय, गण्डकी
१ ३५५०१३९०१४
८५८२९ ८९.५६ १०००० १०.४४ ९५८२९ १३.१४
प्रदेश
२ ३५५०२३९०१४ स्वास््य ल्नदेशनालय, गण्डकी प्रदेश
३७३८५ १००.
० ०. ३७३८५ ५.१३
प्रदेश स्वास््य आपल्ू तय व्यवस्थापन के न्त्र,
५ ३५५०५३९०१४
११२१९८ ९२.५७ ९००० ७.४३ १२११९८ १६.६२
गण्डकी प्रदेश
३ ३५५०३३९०१४ स्वास््य ताल्लम के न्त्र, गण्डकी प्रदेश
२८५४६ १००.
० ०. २८५४६ ३.९१
प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला, गण्डकी
४ ३५५०४३९०१४
० ०.
० ०.
० ०.
प्रदेश
१६ ३५५०६३९०२४ क्षयरोग उपचार के न्त्र, कास्की
५३३५ १००.
० ०. ५३३५ ०.७३
१७ ३५५०६३९०३४ संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्की
० ०.
० ०.
० ०.
१४ ३५५०६४५०१४ धौलाल्गरी अस्पताल, बाग्लङु
२४५७३ १००.
० ०. २४५७३ ३.३७
६ ३५५०६३६०१४ गोरिा अस्पताल, गोरिा
१४०४५ १००.
० ०. १४०४५ १.९३
१३ ३५५०६४४०१४ बेनी अस्पताल, म्याग्दी
१२६५० १००.
० ०. १२६५० १.७३
७ ३५५०६३८०१४ दमौली अस्पताल, तनहुुँ
११९२८ १००.
० ०. ११९२८ १.६४
८ ३५५०६३९०१४ मातृल्शशु ल्मतेरी अस्पताल, कास्की
८५०० १००.
० ०. ८५०० १.१७
१२ ३५५०६४३०१४ स्याङ्जा अस्पताल, स्याङ्जा
११८८९ १००.
० ०. ११८८९ १.६३
११ ३५५०६४२०१४ पवयत अस्पताल, पवयत
१०७८९ १००.
० ०. १०७८९ १.४८
१५ ३५५०६४६०१४ मध्यल्वन्त्दु ल्जलला अस्पताल, नवलपरु
५४०० १००.
० ०. ५४०० ०.७४
१० ३५५०६४१०१४ मस्ु ताङ अस्पताल, मस्ु ताङ
३५०२ १००.
० ०. ३५०२ ०.४८
९ ३५५०६४००१४ मनाङ अस्पताल, मनाङ
३५५० १००.
० ०. ३५५० ०.४९
२१ ३५५०७३९०१४ स्वास््य कायायलय, कास्की
२८७२५ १००.
० ०. २८७२५ ३.९४
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चालु तफि
क्र.सं कार्ािलर् कोड
२५
२७
२०
१८
१९
२४

कार्ािलर्को िाम

३५५०७४३०१४ स्वास््य कायायलय, स्याङ्जा
३५५०७४५०१४ स्वास््य कायायलय, बाग्लङु
३५५०७३८०१४ स्वास््य कायायलय, तनहुुँ
३५५०७३६०१४ स्वास््य कायायलय, गोरिा
३५५०७३७०१४ स्वास््य कायायलय, लमजङु
३५५०७४२०१४ स्वास््य कायायलय, पवयत

२६ ३५५०७४४०१४ स्वास््य कायायलय, म्याग्दी
२८
२३
२२
३२
३८
३६
३१
२९
३०
३५
३७
३९
३४
३३

३५५०७४६०१४ स्वास््य कायायलय, नवलपरु
३५५०७४१०१४ स्वास््य कायायलय, मस्ु ताङ
३५५०७४००१४ स्वास््य कायायलय, मनाङ
३५५०८३९०१४ गण्डकी आयवु ेद औषधालय, कास्की
३५५०८४५०१४ धौलाल्गरी आयवु ेद औषधालय, बाग्लङु
३५५०८४३०१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, स्याङ्जा
३५५०८३८०१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, तनहुुँ
३५५०८३६०१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, गोरिा
३५५०८३७०१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, लमजङु
३५५०८४२०१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, पवयत
३५५०८४४०१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, म्याग्दी
३५५०८४६०१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, नवलपरु
३५५०८४१०१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, मस्ु ताङ
३५५०८४००१४ आयवु ेद स्वास््य के न्त्र, मनाङ
जम्मा
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पूाँर्ज तफि
रकम

%

बजेट
कुल
भार
जम्मा
प्रर्तशत
रकम
(%)
२६९६८ ३.७
२६९९० ३.७
२७४६० ३.७६
२५७०० ३.५२
३७३६७ ५.१२
२३३६३ ३.२

रकम

%

२६९६८
२६९९०
२७४६०
२५७००
३७३६७
२३३६३

१००.
१००.
१००.
१००.
१००.
१००.

०
०
०
०
०
०

०.
०.
०.
०.
०.
०.

२५३१३ १००.

०

०. २५३१३ ३.४७

३००८२ १००.
० ०. ३००८२
११९१४ १००.
० ०. ११९१४
११६९९ १००.
० ०. ११६९९
६२३५ १००.
० ०. ६२३५
५४६० १००.
० ०. ५४६०
५९५५ १००.
० ०. ५९५५
५९५५ १००.
० ०. ५९५५
६५७५ १००.
० ०. ६५७५
५३३५ १००.
० ०. ५३३५
५२३५ १००.
० ०. ५२३५
५१३५ १००.
० ०. ५१३५
४४१५ १००.
० ०. ४४१५
४५१० १००.
० ०. ४५१०
३८९० १००.
० ०. ३८९०
७१०४०० ९७.४० १९००० २.६० ७२९४००

४.१२
१.६३
१.६
०.८५
०.७५
०.८२
०.८२
०.९०
०.७३
०.७२
०.७
०.६१
०.६२
०.५३
१००
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(१) स्वास््र् तथा जिसंख्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०१३९०१४
(संघ सशति अिुदाि)
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
अनगु मन,
चापाकोट न.पा. २ स्याड.जा ल्स्थत गण्डकी ग्रमीण
१ ३५५९११२० मलू याक
ं न तथा ११.१.२.१४ सामदु ाल्यक अस्पतालको अधरु ो भवन ल्नमायण तथा ३१११२ १००००
योजना सदृु ढीकरण
पजु ीगत सधु ार समेत
ल्ड. आर. उपचार के न्त्र स्तर चौमाल्सक मलु यांकन
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१३२
२२५२२ २४०
सल्मक्षा गोष्ठी
क्षयरोगका जाल्िम समहु मा क्षयरोग ल्स्क्रल्नङ तथा
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१३३
२२५२२ ५००
सल्क्रय िोजपडताल काययक्रम सञ्चालन
मख्ु य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरीय क्षयरोग
४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१४७ अन्त्त्य सल्मल्तको गठन सञ्चालन र प्रदेश संसदीय २२५२२ १६०
सल्मल्त एवं PPM सल्मल्तको बैठक सञ्चालन
एम डी आर सेन्त्टर सव सेन्त्टर नयाुँ ल्वस्तार एवं
५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१५३
२२५२२ ३००
संचालनमा भएकालाइ आवस्यक सदृु ल्ढकरण
ए आर ल्ट कन्त्सल
ु रको तलब,ए आर ल्ट संचालन
एडस तथा यौन रोग
िचय(कायायलय मसलन्त्द सामान िचय), एआरटी
६ ३५५९११२२ ्
१.१.२.२
२११११ ३०७२
ल्नयन्त्रण
कल्मटीका लाल्ग चौमाल्सक बैठक तथा पोशाक
भत्ता
रोजगार का लाल्ग ल्वदेश जाने व्यल्क्त हरु तथा
उनीहरुको पररवारको लाल्ग टीबी तथा
एड्स तथा यौन रोग
७ ३५५९११२२
२.७.२२.१५५ एचआईभीको सेवामा पहुचुँ बढाउने र त्यस
२२५२२ २०००
ल्नयन्त्रण
सम्बन्त्धमा हुने लान्त्क्षना तथा भेदभाव न्त्यल्ू नकरण
गराउने कायायक्रम संचालन गने
एडस तथा यौन रोग
एचआईभी सम्बल्न्त्ध ल्नयम र काननु हरु को बारे मा
८ ३५५९११२२ ्
२.७.५.१०
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण
जनचेतना मल
ु क सामग्री प्रकाशन गने
एचआईभी सम्बल्न्त्ध बेदभाव घटाउन ल्नल्मत
एड्स तथा यौन रोग
९ ३५५९११२२
२.७.५.८ ल्बल्भन्त्न संचार माध्यमबाट प्रसारण गनय काययक्रम २२५२२ ४००
ल्नयन्त्रण
संचालन गने
एडस तथा यौन रोग
प्रदेश स्तरबाट एचआईभी काययक्रमको अनगु मन
१० ३५५९११२२ ्
२.८.१.४
२२६११ १००
ल्नयन्त्रण
तथा मलु याक
ं न (२४२)
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कार्िक्रम

एडस तथा यौन रोग
आरल्टमा रहेका व्यल्क्तको लयाव जाच सोधभनाय
११ ३५५९११२२ ्
७.१.४.१
ल्नयन्त्रण
,अस्पतालका लाल्ग
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
१२ ३५५९११२३
२.७.२२.१३४
प्रजनन स्वास््य
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
कुपोषण व्यवस्थापनको लाल्ग पोषण पनु थायपना गृह
१३ ३५५९११२३
२.७.२२.१३५
प्रजनन स्वास््य
संचालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१४ ३५५९११२३
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
MNH programm अनगु मन तथा सपु ेररभेक्षण
१५ ३५५९११२३
२.७.२२.१३९
प्रजनन स्वास््य
(SAS, PNC, clinical mentoring and QI
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
पोषण सम्बल्न्त्ध क्लस्टर अल्भमि
ु ीकरण तथा बैठक
स्वास््य तथा
सचालन, पोषण सम्बल्न्त्ध राल्ष्ट्रय ल्दवस/मल्हनाहरु
१६ ३५५९११२३
२.७.२२.१४१ ं
प्रजनन स्वास््य
मनाउने (स्तनपान सिाह, ल्बद्यालय स्वास््य तथा
काययक्रम
पोषण सिाह, आयोल्डन मल्हना आल्द )सातै प्रदेश
प्रदेश स्तरः टाईफाइड
िोप अल्भयान संचालन तथा
य
एकीकृ त मल्हला
व्यवस्थापन िचय (प्रदेश स्तररय योजना गोल्ष्ठ, िोप
स्वास््य तथा
१७ ३५५९११२३
२.७.२२.१४२ तथा िोप सामाग्री ढुवानी, अनगु मन सपु ररवेक्षण,
प्रजनन स्वास््य
समन्त्वय सल्मल्त र सचं ारकमीहरुको अल्भमल्ु िकरण
काययक्रम
र अल्भयान शभु ारम्भ काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
आईएमएनल्सआई तथा नवजात ल्शशु काययक्रमको
१८ ३५५९११२३
२.७.२२.१४८
प्रजनन स्वास््य
अनगु मन
काययक्रम
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१९ ३५५९११२३
२.७.२२.१४९ स्तनपान कक्ष (प्रत्येक प्रदेशमा ३ ओटा)
२२५२२ १५०
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
महामारी तथा रोग
२० ३५५९११२४
२.५.५.२ मानल्सक स्वास््य ल्वशेषज्ञ सेवा िररद काययक्रम २२४१२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
महामारी तथा रोग
ल्सकल सेल एल्नल्मया र थालासेल्मया रोग सम्बल्न्त्ध
२१ ३५५९११२४
२.७.२२.१४३
२२५२२ ५००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
काययक्रम
मानल्सक स्वास््य काययक्रम (सामदु ाल्यक मानल्सक
स्वास््य काययक्रम (साल्वक ४३ ल्जलला र थप २१
ल्जलला), कै दीबन्त्दीहरुका लाल्ग, असक्त, असहाय
तथा बेवाररसे मानल्सक वा मनोसमाल्जक समस्या
महामारी तथा रोग
२२ ३५५९११२४
२.७.२२.१५४ भएकाको उपचार तथा पनु स्थायपना, आत्महत्या २२५२२ ७२०
ल्नयन्त्रण काययक्रम
रोकथाम तथा ल्बद्यालय मानल्सक स्वास््य सम्बन्त्धी
काययक्रम, अल्भमि
ु ीकरण, मानसीक रोग सम्वल्न्त्ध
काययक्रमको ल्क्लल्नकल सपु रल्भजन, समीक्षा तथा
योजन
हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवु ाउने
अल्भयानको योजना तथा सल्मक्षा गोष्ठी, हात्तीपाइले
महामारी तथा रोग
२३ ३५५९११२४
२.७.२५.२ रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवु ाउने अल्भयान, मल्बयल्डटी २२५२२ ३००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
म्यापीङ तथा ल्नशलु क हाइयड्रोल्शल सजयरीको
अनगु मन तथा सपु रल्भजन
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका रोगीके ा
उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार
ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक तथा ल्जलला
महामारी तथा रोग
२४ ३५५९११२४
२.७.२५.३ अस्पतालहरूमा आउने ल्बरामीहरूको यातायात र २२५२२ ११००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात
िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू.
५०००)
महामारी तथा रोग
कोल्भड १९ लगाएत ल्वल्भन्त्न सक्र
ं ामक रोगहरुको २२५२२ ३०००
२५ ३५५९११२४
२.७.५.११
ल्नयन्त्रण काययक्रम
सल्भयलेन्त्स काययक्रम (सेल्न्त्टनल साइट ल्वस्तार, नयाुँ
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२६ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२७ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२८ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

स्वास््य
२९ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

तथा संघीय अस्पतालहरूमा इवासय अल्भमि
ु ीकरण,
EWARS बाट प्राि त्यांक भेररल्फकसन, िाद्य
गणु स्तर ल्नगरानी, िानेपानी गणु स्तर ल्नगरानी,
WSP म्याल्पंग, िानेपानी नमनू ा पररक्षणका लाल्ग
ररएजेन्त्ट र मेल्सन ममयत, लयापटप १ िररद,
ल्वल्भन्त्न महामारीजन्त्य रोगहरुको रोकथाम, ल्नयन्त्रण
२.७.५.९ तथा ल्नगरानीका लाल्ग सरोकारवाला सुँगको
२२५२२ १८५०
अन्त्तरल्क्रया तथा स्वास््यकमी पररचालन
नसनेरोग सम्वल्न्त्ध काययक्रम (PEN ताल्लम,
Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer
Days मनाउने, काययक्रम अनगु मन तथा
२.७.६.१
२२५२२ ८९५६
सपु ररवेक्षण, Mass Screening and awareness
campaign, अकुपेशनल हेलथ अल्भमल्ु िकरण
काययक्रम आल्द)
प्रादेल्शक र ल्जलला अस्पतालहरूमा हाइड्रोल्सल
ल्बरामीहरुको अप्रेशन गने, हात्ती पाइले रोग ल्नवारण
२.७.६.२ काययक्रमको औषल्ध सेवनबाट असर देल्िएका तथा २२५२२ १०००
हाइड्रोल्सल अप्रेशनको जल्टलता देल्िएकाहरूको
उपचार गने
हरे क प्रदेशमा स्वास््य जन्त्यफोहर व्यवस्थापन तथा
िानेपानी, सरसफाई र स्वाच्छताको लागी नमनु ा
२.७.२२.१४५
२२५२२ ३००
काययल्वल्ध तयार गरी छनौट गरी एक एक वटा नमनु ा
स्वास््य संस्थाको ल्बकास

राल्ष्ट्रय स्वास््य
स्थानीय आम सञ्चार माध्यमबाट सन्त्दश
े प्रसारण
३० ३५५९११२६ ल्शक्षा, सचू ना तथा २.७.२२.१३७
२२५२२ ४०००
(के वल
ु टेल्लल्भजन, अनलाइन, एफएम, परपल्रका)
सचं ार के न्त्र
राल्ष्ट्रय स्वास््य
३१ ३५५९११२६ ल्शक्षा, सचू ना तथा २.७.२२.१४६ स्वास््य ल्दवसहरू मनाउने काययक्रम
२२५२२ ७००
संचार के न्त्र
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कार्िक्रम

राल्ष्ट्रय स्वास््य
३२ ३५५९११२६ ल्शक्षा, सचू ना तथा २.७.२२.१५० परकार अन्त्तरल्क्रया
सचं ार के न्त्र
राल्ष्ट्रय स्वास््य
३३ ३५५९११२६ ल्शक्षा, सचू ना तथा २.७.२२.१५१ अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण
संचार के न्त्र
राल्ष्ट्रय स्वास््य
३४ ३५५९११२६ ल्शक्षा, सचू ना तथा २.७.२२.१५२ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम
संचार के न्त्र
प्रादेल्शक अस्पतालको व्यवस्थापनको लाल्ग
अस्पताल व्यवस्थापक अल्धकृ त ( Hospital
उपचारात्मक सेवा
३५ ३५५९११२८
२.७.२२.१४० management Officer) करार सेवामा ल्नयल्ु क्त (
काययक्रम
५० शैया वा सो भन्त्दा माल्थका प्रादेल्शक
अस्पतालका लाल्ग )S ताल्लम संचालन
उपचारात्मक सेवा
प्रादेल्शक अस्पतालहरुमा Telemedicine
३६ ३५५९११२८
२.७.२२.१४४
काययक्रम
काययक्रम सचं ालन
नल्सयङ तथा
राल्ष्ट्रय मल्हला सामदु ाल्यक स्वास््य स्वयमसेल्वका
३७ ३५५९११२९ सामाल्जक सरु क्षा २.७.२२.१३१ काययक्रम संचालन (आधारभतु तथा पनु तायजल्ग
सेवा काययक्रम
ताल्लम संचालन र ससम्मान ल्बदाई समेत)
नल्सयङ तथा
सम्बल्न्त्धत प्रादेल्शक अस्पतालहरुमा काययरत
३८ ३५५९११२९ सामाल्जक सरु क्षा २.७.२२.१३८ नल्सयङ्ग कमयचरीहरुलाई कल्न्त्टन्त्यू प्रोफे सनल
सेवा काययक्रम
डेभलपमेन्त्ट एजक
ु े शनल मोड्यल
ु को काययन्त्वयन गने
जम्मा
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(संघ सशति अिुदाि)
कार्िक्रम
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
कोड
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण

एडस तथा यौन रोग
४ ३५५९११२२ ्
ल्नयन्त्रण

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०२३९०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक
एल्ककृ त स्वास््य व्यवस्थापन, इ.ल्ट.ल्ब रल्जिर र
२.७.२२.१८६ ल्ड एच आइ एस सम्वल्न्त्ध ताल्लम तथा चौमाल्सक २२५२२ १६५६
कोहटय समीक्षा गोष्ठी
क्षयरोग मक्त
ु स्थानीय तह अल्भयानका साथै सक्ष्ू म
२.७.२२.२३४
२२५२२ ३००
योजना तजयमु ाका ल्वल्भन्त्न ल्क्रयाकलापहरू
औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका ल्बरामीहरूका लाल्ग
पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा
२.७.२२.२५३
२२५२२ ४९५
जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता
व्यवस्थापन िचय
एचआईभी सगं सम्बल्न्त्धत लान्त्छना र भेदभाव
२.६.३.२ सम्बल्न्त्ध प्रदेशका जन प्रल्तल्नल्धहरुलाई
२२५११ १५००
अल्भमि
ु ीकरण
एचआईभीको लाल्ग चौमाल्सक समन्त्वय बैठक
२.६.६.३
२२५१२ २६०
(११७)
प्रदेश स्तररय एच आई भी डाटा ररभ्यु र
२.६.६.४
२२५१२ ३८४
भेररल्फके सन वकय सप (२४३)
ल्दवस संचालन (ल्वश्व एड्स ल्दवस तथा कण्डम
२.७.५.१४
२२५२२ १००
ल्दवस) (२३२)

एडस तथा यौन रोग
५ ३५५९११२२ ्
ल्नयन्त्रण
एडस तथा यौन रोग
६ ३५५९११२२ ्
ल्नयन्त्रण
एडस तथा यौन रोग
७ ३५५९११२२ ्
ल्नयन्त्रण
एकीकृ त मल्हला
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३४
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६१ प्रदेश स्तररय पोषण काययक्रम सल्मक्षा गोष्ठी
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
पोषण सम्बल्न्त्ध Mount Board छपाई तथा
१० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६३
ल्वतरण
स्वास््य काययक्रम
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प्रदेस तथा ल्जललास्तरमाः अल्भयानहरुको
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं
एकीकृ त मल्हला
सरसफाई प्रवद्धयन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको लाल्ग
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६५
२२५२२ ८९५
सल्मक्षा र सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन ७ वटै
स्वास््य काययक्रम
प्रदेश र ७७ वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य
ल्नदेशनालय र स्वास््य काययलय माफय त
एकीकृ त मल्हला
ल्नशलु क नवजात ल्शशु सल्ु रल्ढकरण तथा
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९२
२२५२२ १५००
सोधभनाय काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््यलाई हानी गने अस्वस्थकर िानेकुरालाई
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२०९ ल्नरुत्साल्हत गनय गराउननय समल्न्त्धत
२२५२२ १००
स्वास््य काययक्रम
सरोकारवालासगं को समन्त्वय÷पैरवी बैठक
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
एकीकृ त मल्हला
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१६
२२५२२ १३२०
पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक
स्वास््य काययक्रम
पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन, िोप तथा
कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा ढुवानी आदी)
एकीकृ त मल्हला
C- section monitoring गनय CS rate उच्च
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२२३ रहेका अस्पतालहरुमा Robson classification २२५२२ ३००
स्वास््य काययक्रम
system अल्भमि
ु ीकरण तथा लागु गने
एकीकृ त मल्हला
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार सोधभनाय
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२२५ काययक्रम assessment तथा बाल स्वास््य
२२५२२ १०००
स्वास््य काययक्रम
सम्बल्न्त्ध अनसु न्त्धान काययक्रमहरु
एकीकृ त मल्हला
अस्पतालमा MPDSR तथा Birth defect
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२३५
२२५२२ ५००
काययक्रमको सल्मक्षा तथा अल्भमि
ु ीकरण
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
प्रदेश स्तरः ल्नयल्मत िोप काययक्रममा टाईफाइड
य
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२४५ िोप शरुु वातको लाल्ग ढुवानी तथा अनगु मन, २२५२२
६५
स्वास््य काययक्रम
सपु ररवेक्षण
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MNH Roadmap,MNH update (गभायवस्था
एकीकृ त मल्हला
देल्ि सत्ु के री अवस्था सम्म सेवा ल्नरन्त्तरता
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२५५ (Continnum of care -ANC to PNC) को २२५२२ ८००
स्वास््य काययक्रम
लाल्ग अल्भमल्ु िकरण तथा PNC काययक्रम
सन्त्चालन
एकीकृ त मल्हला
पोषण सम्बल्न्त्ध रल्जस्टर, फारमहरू छपाई तथा
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२५९
२२५२२ २०००
ल्वतरण
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
ल्नशलु क नवजात ल्शशु काययक्रमको सल्मक्षा,
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२६३ योजना तजयमु ा तथा FBIMNCI रे कल्डयङ
२२५२२ ६००
स्वास््य काययक्रम
ररपोल्टिंङ्ग अल्भमि
ु ीकरण
एकीकृ त मल्हला
दगु यम क्षेरमा काययरत BC/CEONC सेवा
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२७३ प्रदायकहरुको skill retention को लाल्ग
२२५२२ २००
स्वास््य काययक्रम
अस्पतालमा placement काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२८६ SRHR/PRHCC/ TWC काययक्रम सन्त्चालन २२५२२ १६०
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
प्रदेशवाट अस्पताल तथा समदु ायमा
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२८७ एम.ल्प.ल्ड.एस.आर.तथा birth difect काययक्रम २२५२२ २५०
स्वास््य काययक्रम
को अनसाइट कोल्चङ
एकीकृ त मल्हला
एफ. एम, रे ल्डयो माफय त पोषण सम्बल्न्त्ध सचेतना
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२९३
२२५२२ ५००
काययक्रम ल्वकास तथा प्रशारण
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
Specialized Newborn Care Unit
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२९९ (SNCU)/Neonatal Intensive Care Unit २२५२२ २००
स्वास््य काययक्रम
(NICU)/FBIMNCI मेंटोरीङ्ग काययक्रम
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
महामारी तथा रोग
३५५९११२४
२.७.२५.४ पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट २२५२२ १२००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
अनगु मन तथा अनसाइयट कोल्चङ
महामारी तथा रोग
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा
३५५९११२४
२.७.२५.६
२२५२२ १२००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा
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स्वास््य प्रदायक संस्थाहरुलाई जानकारी ल्दने,
औलो ल्नयन्त्रण काययको लागी आवश्यक ल्वल्भन्त्न
सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा औलो फाुँटको
लागी आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद गने,
समदु ायमा आधाररत परीक्षणको लाल्ग
Selectced FCHVs / AHW / ANM लाई
ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा Intensified Case
Dete
ल्वल्भन्त्न संक्रामक रोगहरु मलेररया, डेंग,ु
कालाजार, हैजा, झाडापिाला, मौसमी
महामारी तथा रोग
रूघािोकी आल्दको रुत सचू ना प्रवाहका लाल्ग
३५५९११२४
२.७.५.१५
२२५२२ ५००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
सेल्न्त्टनल साइटहरुसुँग Early Warning and
Reporting System (EWARS) सल्मक्षा
काययक्रम
महामारी तथा रोग
एक स्वास््य अवधारणा अनसु ार आवश्यक
३५५९११२४
२.७.६.४
२२५२२
५०
ल्नयन्त्रण काययक्रम
संरचना तयारी तथा बैठक सरोकारवालाको बैठक
NTD/VBD (औलो, कालाजार, डेंग,ु
महामारी तथा रोग
हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईफस)
३५५९११२४
२.७.६.६
२२५२२ ४५०
ल्नयन्त्रण काययक्रम
काययक्रमको बाल्षयक प्रदेश स्तररय सल्मक्षा बैठक
सञ्चालन गने
प्रदेश स्वास््य ल्नदेशनालयबाट स्थानीय
स्वास््य ब्यवस्थापन
तहहरूका स्वास््य प्रमि
ु हरु लाइय स्वास््य
३५५९११२५
२.७.२२.२३१
२२५२२ १२००
काययक्रम
काययक्रमहरूको योजना तजयमु ा सम्बन्त्धी
ल्क्रयाकलाप
स्वास््य सस्ं थाजन्त्य फोहर व्यवस्थापन सम्बल्न्त्ध
स्वास््य ब्यवस्थापन
३५५९११२५
२.७.२२.२३२ हरे क प्रदेश अस्पतालका कमयचारीहरुलाई
२२५२२ ५००
काययक्रम
अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
त्यांक गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
स्वास््य ब्यवस्थापन
ल्नदेशनालयबाट स्वास््य संस्थाहरुमा एल एम
३५५९११२५
२.७.२२.२४६
२२५२२ ५००
काययक्रम
आइ एस, एच एम आई एस र ल्ड एच आई एस
सम्बन्त्धी अनसाइट कोल्चङ
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कार्िक्रम

प्रदेश स्वास््य ल्नदेशनालय माफय त स्वास््य
स्वास््य ब्यवस्थापन
३५ ३५५९११२५
२.७.२२.२४७ कायायलय एवं अस्पतालहरुको एल्ककृ त
काययक्रम
अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक समीक्षा
प्रदेश स्वास््य ल्नदेशनालय माफय त ल्जलला
स्वास््य ब्यवस्थापन
३६ ३५५९११२५
२.७.२२.२४८ अन्त्तगयतका स्थाल्नय तहहरु साथै अस्पतालहरुको
काययक्रम
रैमाल्सक डाटा भेररल्फके शन
स्वास््य ब्यवस्थापन
िानेपाल्न सरसफाई र स्वच्छता वासल्फट टुल
३७ ३५५९११२५
२.७.२२.२४९
काययक्रम
सल्हत काययक्रम सदृु ल्िकरण
स्वास््यजन्त्य फोहर व्यवस्थापन तथा िानेपानी,
सरसफाई र स्वाच्छताको अभ्यास तथा
स्वास््य ब्यवस्थापन
व्यवस्थापनको लागी अस्पतालहरुमा भइरहेका
३८ ३५५९११२५
२.७.२२.२६०
काययक्रम
अभ्यासहरुको लेिाजोिा गरी सधु ारका
काययक्रमहरुको ल्स्वकृ त मापदण्ड अनसु ारको
कायययोजना तयारी
स्वास््य ब्यवस्थापन
इय एल एम आई एस ÷ ल्ड एच आइ एस २
३९ ३५५९११२५
२.७.२२.२६७
काययक्रम
सम्बन्त्धी एल्ककृ त सल्मक्षा
स्थानीय तह सम्मको एल एम आइ एस, एच एम
स्वास््य ब्यवस्थापन
४० ३५५९११२५
२.७.२२.२६८ आई एस र ल्ड एच आई एस सम्बन्त्धी काययका
काययक्रम
लाल्ग ल्वज्ञ कमयचारी सेवा करार
स्थानीय तहका स्वास््य प्रमि
ु , सयं ोजक, सह
संयोजक एवं स्वास््य संस्थाका
स्वास््य ब्यवस्थापन
४१ ३५५९११२५
२.७.२२.२८२ स्वास््यकल्मयहरुलाइय प्रदेश स्वास््य ल्नदेशनालय
काययक्रम
माफय त ल्ड एच आई एस २ र एल एम आइ एस
सम्बन्त्धी अल्भमल्ु िकरण काययक्रम
उपचारात्मक सेवा
आधारभतू स्वास््य सेवा सम्वल्न्त्ध SOP को
४२ ३५५९११२८
२.७.२२.२०२
काययक्रम
प्रदेश तथा ल्जलला स्तरीय अल्भमि
ु ीकरण
आधारभतू अस्पताल (प्राथल्मक अस्पताल ) र
उपचारात्मक सेवा
आधारभतू स्वास््य सेवा के न्त्र ( स्वास््य चौकी )
४३ ३५५९११२८
२.७.२२.२२८
काययक्रम
को न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड अल्भमि
ु ीकरण /
अनगु मन तथा सल्मक्षा (प्रदेश तथा ल्जलला मा )
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प्रादेल्शक अस्पतालहरुमा ल्क्लल्नक अल्डट
२.७.२२.२४४
काययक्रम संचालन
प्रादेल्शक अस्पतालहरुमा MSS काययक्रम
२.७.२२.२५२
सचं ालन
आधारभतू स्वास््य सेवा को STP को
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अल्भमि
ु ीकरण
२.७.२२.२२९

२.७.२२.२५७
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५००

ल्वद्यालय स्वास््य तथा नल्सयङ्ग सेवा काययक्रम
२२५२२
सम्बल्न्त्ध अन्त्तल्क्रयया र सल्मक्षा

३००

जम्मा

३७३८५

(३) प्रदेश स्वास््र् आपूर्ति व्र्वस्थापि के न्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०५३९०१४
(सघं सशति अिदु ाि)
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.िं. बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
अनगु मन, मलू याक
चापाकोट न.पा. २ स्याड.जा ल्स्थत गण्डकी
ं न
१ ३५५९११२० तथा योजना
११.३.९.१६ ग्रमीण सामदु ाल्यक अस्पताललाई स्वास््य
३११२२ ५०००
सदृु ढीकरण
उपकरण िरीद
प्रदेश आपल्ू तय के न्त्रबाट ल्जलला सम्म औषल्ध
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२८५
२२५२२ ३३०
ढुवानी तथा काययक्रम सम्बल्न्त्ध सपु ररबेक्षण
एडस तथा यौन रोग
प्रदेश बाट औषधी तथा स्वास्थय सामग्रीको
३ ३५५९११२२ ्
२.७.४.१
२२५२१ १००
ल्नयन्त्रण
प्याके ल्जुँग, ल्वतरण र ढुवानी िचय
एडस तथा यौन रोग
४ ३५५९११२२ ्
२.७.२२.२२२ पौल्स्टक आहार िररद
२२५२२ ६००
ल्नयन्त्रण
एडस तथा यौन रोग
५ ३५५९११२२ ्
२.७.२२.२५६ औषल्ध तथा अन्त्य सामाग्री िररद योजना
२२५२२ २००
ल्नयन्त्रण
एडस तथा यौन रोग
६ ३५५९११२२ ्
७.२.९.११ यौन रोग औषल्ध िररद
२७२१३ ११००
ल्नयन्त्रण
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२७२१३

२०२८

एडस तथा यौन रोग
८ ३५५९११२२ ्
७.२.९.१३
ल्नयन्त्रण

सक्र
ं ल्मतहरूका लाल्ग हुने अवसरवादी
संक्रमणको उपचारका लाल्ग अपरझटर
(औषल्धहरु िररद)

२७२१३

२००

९

१०

११

१२

१३

१४

एकीकृ त मल्हला
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३४
२२५२२
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
प्रदेश स्तरः टाईफाइड
िोप अल्भयान संचालन
य
तथा व्यवस्थापन िचय (प्रदेश स्तररय योजना
एकीकृ त मल्हला
गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप सामाग्री ढुवानी, अनगु मन
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१४२
२२५२२
सपु ररवेक्षण, समन्त्वय सल्मल्त र
स्वास््य काययक्रम
संचारकमीीृहरुको अल्भमुल्िकरण र अल्भयान
शभु ारम्भ काययक्रम
पोषण सामाग्री ढुवानी (ल्जलला/ पाल्लका
एकीकृ त मल्हला
सचं ालीत पोषण ल्वषेश काययक्रमका लाल्ग
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६२
२२५२२
आर.य.ु ल्ट.एफ., बालल्भटा, पौल्िक आहार आल्द
स्वास््य काययक्रम
ढुवानीका लाल्ग)
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
एकीकृ त मल्हला
ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९५
२२५२२
व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
स्वास््य काययक्रम
लाल्ग_
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
एकीकृ त मल्हला
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश २२५२२
स्वास््य काययक्रम
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग_
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
एकीकृ त मल्हला
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१६
२२५२२
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
स्वास््य काययक्रम
पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक
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एकीकृ त मल्हला
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कायायलयहरुको लाल्ग)
िोप तथा कोलडचेन व्यवस्थापनमा ल्जलला
स्तरमा अनसाईड कोल्चङ्, कोलडचेन सामाल्ग्र
ममयतको लाल्ग टेल्क्नल्सयन पररचालन
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३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२३०
२२५२२
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अनगु मन समेत, प्रादेल्शक आपल्ू तय व्यवस्थापन
के न्त्रबाट र प्रादेल्शक ल्नदेशनालयबाट
िोप तथा कोलडचेन व्यवस्थापनमा ल्जलला
स्तरमा अनसाईड कोल्चङ्, कोलडचेन सामाल्ग्र
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एकीकृ त मल्हला
ए.ई.एफ.आई.को अनगु मन, अनसु न्त्धानमा ल्टम
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२३०
२२५२२
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स्वास््य काययक्रम
महामारी ल्नयन्त्रण र काययक्रमको सपु ररवेक्षण
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एकीकृ त मल्हला
प्रदेश स्तरः ल्नयल्मत िोप काययक्रममा टाईफाइड
य
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२४५ िोप शरुु वातको लाल्ग ढुवानी तथा अनगु मन, २२५२२
स्वास््य काययक्रम
सपु ररवेक्षण
एकीकृ त मल्हला
मातृ तथा नवल्शशु स्वास््य काडय (Maternal
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२५१ and Newborn Health Card - HMIS ३.५) २२५२२
स्वास््य काययक्रम
छपाई
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२०

२१

२२

२३
२४
२५
२६
२७

२८

२९

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

एकीकृ त मल्हला
IMNCI काययक्रमको लाल्ग औषधी िररद
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२६१
२२५२२ ७०००
(ल्नदेल्शका बमोल्जम)
स्वास््य काययक्रम
सत्ु के री तथा गभयवती आमा र ल्बद्यालय स्वास््य
एकीकृ त मल्हला
तथा पोषण काययक्रमको लाल्ग ल्कशोरीहरुलाइ
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२६६ सािाल्हक आइरन फोल्लक एल्सड र
२२५२२ ३५९९२
स्वास््य काययक्रम
Albendazole (जक
ु ाको औषल्ध) िररद
सम्बन्त्धमा
एकीकृ त मल्हला
Oxytocin, Ma.sul, Cal.gluconate,
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२८४ Vitamin k१, Mesoprostol, Tranexamin २२५२२ ३५७५
स्वास््य काययक्रम
acid िरीद
एकीकृ त मल्हला
SNCU/NICU स्थापनाको लाल्ग औजार
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन ११.३.९.१५
३११२२ ४०००
उपकरण िररद
स्वास््य काययक्रम
महामारी तथा रोग
३५५९११२४
२.७.२२.२२४ नसने रोग सम्बल्न्त्ध औषधी िररद
२२५२२ १००००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
महामारी तथा रोग
३५५९११२४
२.७.२२.२८८ मानल्सक रोग सम्बल्न्त्ध औषधी िररद
२२५२२ ५०००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
महामारी तथा रोग
नसने रोग सम्बल्न्त्ध काययक्रमको औजार उपकरण
३५५९११२४
७.२.११.७
२७२१३ १५००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
िररद
महामारी र ल्वपद व्यवस्थापनका लाल्ग आबश्यक
महामारी तथा रोग
३५५९११२४
७.२.९.१० पने औषल्ध तथा उपकरण र औजार लगायतका २७२१३ ४३००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
सामग्री िररद गरर सम्बल्न्त्धत ठाउुँमा पठाउने
एच एम आइ एस / एल एम आइ एस सम्बन्त्धी
स्वास््य ब्यवस्थापन
अल्भलेि तथा प्रल्तवेदन फाराम एव अनगु मन
३५५९११२५
२.७.२२.२१०
२२५२२ ५१९०
काययक्रम
पल्ु स्तका समेत स्थानीय तह सम्मको लागी छपाइय
एव ल्वतरण
औषल्ध, भ्याल्क्सन तथा भ्याल्क्सन जन्त्य सामग्री,
स्वास््य ब्यवस्थापन
३५५९११२५
२.७.२२.२५० साधन, सामाग्री ररप्याल्कङ तथा ढुवानी र पनू ः २२५२२ २५५०
काययक्रम
ल्वतरण समेत
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३० ३५५९११२८

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

उपचारात्मक सेवा
आधारभतू तथा आकल्स्मक सेवाको लाल्ग
२.७.२२.२४३
काययक्रम
औषल्ध िररद
जम्मा

२२५२२ १९९९२
१२११९८

(४) स्वास््र् तार्लम के न्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
(संघ सशति अिुदाि)
कार्िक्रम
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
बजेट उपशीषिक
कोड
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
एडस तथा यौन रोग
३ ३५५९११२२ ्
ल्नयन्त्रण
एडस तथा यौन रोग
४ ३५५९११२२ ्
ल्नयन्त्रण
एडस तथा यौन रोग
५ ३५५९११२२ ्
ल्नयन्त्रण
एडस तथा यौन रोग
६ ३५५९११२२ ्
ल्नयन्त्रण

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०३३९०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक
आधारभतु माइक्रोस्कोपी तथा एल क्यू एस
२.७.२२.१८३
२२५२२ २९०
एस सम्बन्त्धी ताल्लम
औषल्ध प्रल्तरोधी क्षयरोग (ल्ड.आर.) को
२.७.२२.२६२
२२५२२ २५०
व्यवस्थापन सम्बन्त्धी आधारभतु ताल्लम
नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सगं समन्त्वय
२.६.१.३ गरर एचआईभी सम्बल्न्त्ध भेदभाव, अवहेलना २२५११ ३००
तथा ल्हसं ा रोक्न तथा घटाउन ताल्लम गने l
लयाव कमयचारीहरुका लाल्ग एचआई ल्भ र
२.६.३.१ एसल्टआइ ल्नदान ताल्लम (इआईडी समाल्हत २२५११ ४९२
गरे र) (२१९)
सेवा प्रदायकहरुको लाल्ग ल्पएमल्टल्सटी
२.६.३.३
२२५११ १२५५
ताल्लम (१०७)
प्रदेशमा काययरत (स्वास््य
ल्नदेशनालय,सामाल्जक मन्त्रालय, ल्जललाहरु,
२.६.६.५
२२५१२ २०९
के ल्ह काउन्त्सलर ) हरुलाई एचआईभी इरल्जस्टर मा अल्भलेि संबल्न्त्धत गोिी (२७७)

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
७ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ २७५०
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
८ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१६४ बृहत पोषण प्याके ज सम्बन्त्धमा
२२५२२ ६०००
काययक्रम
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा सल
ं ग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७१ स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन
२२५२२
काययक्रम
व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र
सरसफाई प्रवयद्धन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने
ताल्लम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
प्रारल्म्भक बाल ल्वकास -Early Childhood
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१९१ Development (ECD) ल्नदेल्शका
२२५२२
काययक्रम
अल्भमि
ु ीकरण
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
SNCU/NICU मा काययरत नल्सिंग स्टाफको
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१९३ लाल्ग नवजात ल्शशु स्याहार (लेभेल २)
२२५२२
काययक्रम
ताल्लम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२७५ CB-IMNCI Coach तयारी ToT
२२५२२
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अन्त्तरंग उपचार के न्त्र अन्त्तगयतका
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२८१
२२५२२
अस्पतालहरुलाई क्षमता काययक्रम
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
आपतकाल्लन अवस्थामा पोषण काययक्रमको
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२९४
२२५२२
क्षमता अल्भवृल्द्ध
काययक्रम
MNH सम्बल्न्त्ध Onsite coaching
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
mentoring को लागी दक्ष प्रसल्ू त
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२९५
२२५२२
कमीहरुलाई क्षमता अल्भबृल्द्व (Mentor
काययक्रम
Development
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
MNH सम्बल्न्त्ध ल्क्लल्नकल मेन्त्टर पनु तायजगी,
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२९६
२२५२२
सल्मक्षा तथा योजना तजयमु ा काययक्रम
काययक्रम
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कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
मायाको अंगालो (Kangaroo Mother
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.३००
Care) ल्नदेल्शका अल्भमुिीकरण
काययक्रम
िाद्य सरु क्षा, पानी, हवाई सरु क्षा, सडक
महामारी तथा रोग
सरु क्षा, जनु ोल्सस, सरुवा रोग, महामारी, रोग
३५५९११२४
२.७.५.१३
ल्नयन्त्रण काययक्रम
ल्नगरानी, रसायल्नक सरु क्षा, ल्वल्करण सरु क्षा
सम्बल्न्त्ध ताल्लम सचं ालन ।
महामारी प्रल्तकायय र व्यवस्थापन काययमा
सचु ना सन्त्दश
े प्रवाहलाइ चस्ु त दरू
ु स्त
महामारी तथा रोग
३५५९११२४
२.७.५.१६ बनाउनका लाल्ग स्वास््यकमीहरुलाइ Risk
ल्नयन्त्रण काययक्रम
Communication सम्बल्न्त्ध ताल्लम
काययक्रम
रे ल्बज, सपयदश
ं आल्द जनू ोल्टक तथा अन्त्य
सरुवा रोग काययक्रम (अल्भमल्ु िकरण,
जनचेतना, प्रचार प्रसार ल्दवस मनाउने, रे ल्बज
रोग (सरोकारवालाहरू, ल्वद्यालयका ल्वद्याथी
महामारी तथा रोग
तथा स्वास््यकमीहरूलाइ) तथा रे ल्बज
३५५९११२४
२.७.७.१
ल्नयन्त्रण काययक्रम
भ्याल्क्सन प्रयोग (स्वास््यकमीहरूलाइ)
सम्बल्न्त्ध अल्भमल्ु िकरण काययक्रम,
व्यवसायीक रूपमा कृ ल्ष कायय तथा
पशपु ालनमा संलग्नहरुको जनस्वास््य
सम्बल्न्त्ध काययक्रम)
महामारी तथा रोग
सपयदश
ं उपचार पद्धल्त अनसु ारको उपचारमा
३५५९११२४
२.७.८.१
ल्नयन्त्रण काययक्रम
िल्टएका स्वास््यकमीलाई ताल्लम
ल्चल्कत्सक र नल्सिंग स्टाफलाई पाठे घरको
३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम २.७.२२.२०१ मि
ु को क्यान्त्सर पररक्षण तथा उपचार (VIA)
तालीम (३ ल्दन)
स्वास््यकमीहरुलाई Climate change and
३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम २.७.२२.२२७
health impact तालीम
ल्चल्कत्सक र नल्सिंग स्टाफलाई प्याल्लएल्टभ
३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम २.७.२२.२४१
के यर ताल्लम
86

२२५२२

५००

२२५२२

३००

२२५२२

३००

२२५२२ १४००

२२५२२

४००

२२५२२

३००

२२५२२

४००

२२५२२

४००

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
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खचि
रकम
शीषिक

मल्हला स्वास््य स्वयं सेल्वका को प्रल्सक्षण
२२५२२ ६००
प्रल्शक्षक तालीम
२.७.२२.२६४ स्वास््यकमीलाई इम्प्लाट ताल्लम
२२५२२ ४००
सरु ल्क्षत गभयपतन ताल्लम SAS (स्टाफ नसय र
२.७.२२.२६५
२२५२२ ४००
मे.अ.)
ल्कशोरल्कशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन्
२.७.२२.२७८
२२५२२ ४००
स्वास््य सम्बल्न्त्ध ताल्लम
ल्चल्कत्सक, नसय तथा अ.न.मी.लाई दक्ष प्रसतु ी
२.७.२२.२७९
२२५२२ १३००
सेवा ताल्लम
२.७.२२.२९० सी.ल्ट.एस. तालीम
२२५२२ ४००
मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध तालीम -module
२.७.२२.२९१
२२५२२ ४००
२
आधारभतू आइ.य.ु सी.डी. ताल्लम (नल्सिंग
२.७.२२.२९२
२२५२२ ४००
स्टाफ)
सक्रमण रोकथाम तथा ल्नयन्त्रण (IPC)
२.७.२२.३०२ ं
२२५२२ ३००
तालीम
प्रदेश ल्भरका स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत
२.७.२२.२१७ स्वास््यकमीको लाल्ग PTC / BLS ताल्लम २२५२२ २०००
सचं ालन
PTC / BLS ताल्लमका लाल्ग SKILL
२.७.२२.२६९
२२५२२ ५००
LAB संचालन िचय
स्वास््यकमीहरुका लाल्ग आधारभतू तथा
आकल्स्मक सेवा अन्त्तगयत आुँिा, नाक,
२.७.२२.२९७ कान, घाटी तथा मि
२२५२२ ७००
ु स्वास््य सम्वल्न्त्ध
प्राथल्मक उपचार बारे प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण
ताल्लम
ल्वद्यालय नसयहरुको लाल्ग मनोसामल्जक
२.७.२२.२७४
२२५२२ ५००
परामशय सम्बल्न्त्ध ताल्लम
जम्मा
२८५४६

२५ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम २.७.२२.२४२
२६ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम
२७ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम
२८ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम
२९ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम
३० ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम
३१ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम
३२ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम
३३ ३५५९११२७ राल्ष्ट्रय ताल्लम काययक्रम
३४ ३५५९११२८

उपचारात्मक सेवा
काययक्रम

३५ ३५५९११२८

उपचारात्मक सेवा
काययक्रम

३६ ३५५९११२८

उपचारात्मक सेवा
काययक्रम

३७ ३५५९११२९

नल्सयङ तथा सामाल्जक
सरु क्षा सेवा काययक्रम
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(५) क्षर्रोग उपचार के न्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६३९०२४
(संघ सशति अिुदाि)
रकम : (रु. हजारमा)
बजेट
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
कार्िक्रम
रकम
उपशीषिक
कोड
शीषिक
प्रदेश कलचरका लयाबका लागी आवस्यक कायायलय
क्षयरोग
१ ३५५९११२१
१.५.४.१
सचं ालन िचय एबं ल्जललाहरु बाट िकार लयाई पररक्षण २११२३ ४५०
ल्नयन्त्रण
गनय कुररयर सेवा ल्लने
क्षयरोग
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस
२ ३५५९११२१
२.७.२२.१७४
२२५२२ २००
ल्नयन्त्रण
मनाउने
औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण,
क्षयरोग
३ ३५५९११२१
२.७.२२.१८७ यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा जल्टलता
२२५२२ ५६०
ल्नयन्त्रण
व्यवस्थापन िचय
आकल्स्मक व्यवस्थापन िचय (एल्न्त्सलरर औषल्ध, लयाव
क्षयरोग
४ ३५५९११२१
२.७.२२.२१९ कञ्जमु ेवल तथा अन्त्य आवश्यक सामग्री िरीद, ढुवानी २२५२२ ७५०
ल्नयन्त्रण
िचय, ल्वपन्त्न तथा पी वी सी ल्वरामी यातायात िचय आल्द)
लयाव ररजेन्त्ट तथा कन्त्जमु ेबलस िररद ढुवानी तथा
क्षयरोग
५ ३५५९११२१
२.७.२२.२२० स्थलगतअनल्ु शक्षण अनगु मन क्यू सी स्लाक्षड कलेक्सन २२५२२ ५४०
ल्नयन्त्रण
(क्यू सी सेन्त्टर प्रदेश जनस्वास््य प्रयोग्शाला)
अटोमेल्टक ल्प सी आर(ल्जन एक्स्पटय) ल्बस्तार गनय एसी,
क्षयरोग
६ ३५५९११२१
२.७.२२.२५४ ल्प्रन्त्टर, ब्याकअप लगायतका सामाग्री िररद एबम ल्फल्टंग २२५२२ ४५०
ल्नयन्त्रण
िचय
क्षयरोग
ल्नजी मेल्डकल कलेज, सधं ीय, प्रादेल्शक तथा अन्त्य
७ ३५५९११२१
२.७.२२.२७०
२२५२२ १५०
ल्नयन्त्रण
अस्पतालमा औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोग सम्बन्त्धी ल्स.एम.इ
क्षयरोग
८ ३५५९११२१
२.७.२२.२७१ आवश्यकतानसु ार ल्टवी एच यम आई यस टुलस छपाई २२५२२ ३५०
ल्नयन्त्रण
क्षयरोग
९ ३५५९११२१
२.७.२२.२७२ प्रदेश मातहतको क्षयरोग रे फरल सेन्त्टर सञ्चालन अनदु ान २२५२२ १५००
ल्नयन्त्रण
ल्जन एक्स्पटय पररक्षण तथा व्यवस्थापन, ममयत तथा कायय
क्षयरोग
१० ३५५९११२१
२.७.२२.२९८ संचालन, एक्सपटय तथा इन्त्टरनेट िचय (जडान एवम
२२५२२ ३८५
ल्नयन्त्रण
महसल
ु िचय)
जम्मा
५३३५
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अस्पतालहरु
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(६) धौलार्गरी अस्पताल, बाग्लङ
ु ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
१

२

३

४

५

बजेट उपशीषिक

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४५०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ १९५
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ १२५००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ ३९७८
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ २०००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
धौलागीरर अस्पतालमा आधाररत जेररयाल्ट्रक
नल्सयङ तथा सामाल्जक
वाडय स्थापना, सामाल्जक सेवा एकाई र
३५५९११२९
२.७.२२.२३६
२२५२२ ५९००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
एकद्धार सक
ं ट व्यवस्थापन के न्त्र सचं ालन
काययक्रम
जम्मा
२४५७३
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(७) गोरखा अस्पताल, गोरखा ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
१

२

३

४

५

बजेट उपशीषिक

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६३६०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ १९५
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ ५५००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ १८५०
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ १८००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
गोरिा अस्पतालमा आधाररत जेररयाल्ट्रक
नल्सयङ तथा सामाल्जक
वाडय स्थापना, सामाल्जक सेवा एकाई र
३५५९११२९
२.७.२२.३०१
२२५२२ ४७००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
एकद्धार सक
ं ट व्यवस्थापन के न्त्र सचं ालन
काययक्रम
जम्मा
१४०४५
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(८) बेिी अस्पताल, म्र्ाग्दी ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
१

२

३

४

५

बजेट उपशीषिक

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४४०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ २००
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ ६५००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ ८५०
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ १८००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
म्याग्दी अस्पतालमा आधाररत जेररयाल्ट्रक
नल्सयङ तथा सामाल्जक
३५५९११२९
२.७.२२.२७६ वाडय स्थापना र एकद्धार संकट व्यवस्थापन २२५२२ ३३००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
के न्त्र सचं ालन काययक्रम
जम्मा
१२६५०
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(९) दमौली अस्पताल, तिहाँ ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
१

२

३

४

५

बजेट उपशीषिक

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६३८०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ १००
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ ५०००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ २०२८
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ १८००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
दमौंली अस्पतालमा आधाररत सामाल्जक
नल्सयङ तथा सामाल्जक
३५५९११२९
२.७.२२.२०० सेवा एकाई र एकद्धार संकट व्यवस्थापन के न्त्र २२५२२ ३०००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
सचं ालन काययक्रम
जम्मा
११९२८
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(१०) मातर्ृ शशु र्मतेरी अस्पताल, कास्की ।
(संघ सशति अिुदाि)

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६३९०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसंचार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
१ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ ४५००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
२ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ २२००
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ १८००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
जम्मा
८५००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(११) स्र्ाङ्जा अस्पताल, स्र्ाङ्जा ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
१

२

३

४

५

बजेट उपशीषिक

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४३०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ १००
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ ६०००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ १२८९
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ १८००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
स्याङ्गजा अस्पतालमा आधाररत सामाल्जक
नल्सयङ तथा सामाल्जक
३५५९११२९
२.७.२२.२३८ सेवा एकाई र एकद्धार संकट व्यवस्थापन के न्त्र २२५२२ २७००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
सचं ालन काययक्रम
जम्मा
११८८९
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(१२) पवित अस्पताल, पवित ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
१

२

३

४

५

बजेट उपशीषिक

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४२०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ १००
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ ५०००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ ११८९
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ १८००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
पवयत अस्पतालमा आधाररत सामाल्जक सेवा
नल्सयङ तथा सामाल्जक
३५५९११२९
२.७.२२.२३७ एकाई र एकद्धार संकट व्यवस्थापन के न्त्र
२२५२२ २७००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
सचं ालन काययक्रम
जम्मा
१०७८९
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(१३) मध्र्र्वन्त्दु अस्पताल, िवलपरु (ब.स.ु प.ू ) ।
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४६०१४
(संघ सशति अिुदाि)
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
१ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ १००
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
२ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ २०००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ १८००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
नवलपराल्स पवु य अस्पतालमा आधाररत
नल्सयङ तथा सामाल्जक
४ ३५५९११२९
२.७.२२.२५८ एकद्धार सक
ं ट व्यवस्थापन के न्त्र सचं ालन २२५२२ १५००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
काययक्रम
जम्मा
५४००
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(१४) मुस्ताङ अस्पताल, मुस्ताङ ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
१

२

३

४
५

बजेट उपशीषिक

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४१०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ १००
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ ५५२
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ २५०
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ ११००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
नल्सयङ तथा सामाल्जक
मस्ु ताङ्ग अस्पतालमा आधाररत एकद्धार
३५५९११२९
२.७.२२.२३९
२२५२२ १५००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
संकट व्यवस्थापन के न्त्र संचालन काययक्रम
जम्मा
३५०२
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(१५) मिाङ अस्पताल, मिाङ ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
१

२

३

४
५

बजेट उपशीषिक

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०६४००१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ १००
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७८
२२५२२ ६००
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त
हुने सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो
झोला (लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७९
२२५२२ २५०
सन्त्चालन
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२२६
२२५२२ ११००
सोधभनाय तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
काययक्रम
नल्सयङ तथा सामाल्जक
मनाङ्ग अस्पतालमा आधाररत एकद्धार संकट
३५५९११२९
२.७.२२.२८९
२२५२२ १५००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
व्यवस्थापन के न्त्र संचालन काययक्रम
जम्मा
३५५०
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स्वास््र् कार्ािलर्हरु
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(१६) स्वास््र् कार्ािलर्, कास्की ।
(संघ सशति अिुदाि)

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७३९०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७३
२२५२२
७०
समीक्षा गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७४
२२५२२
७०
क्षयरोग ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७७ गरीब ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण २२५२२ २४०
भत्ता
४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम
२२५२२ २१५
एकीकृ त मल्हला
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३४
२२५२२ १७३६
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण २२५२२ १२०
स्वास््य काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं
एकीकृ त मल्हला
सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको
७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६५
२२५२२ ८००
लाल्ग सल्मक्षा र सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन
स्वास््य काययक्रम
७ वटै प्रदेश र ७७ वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य
ल्नदेशनालय र स्वास््य काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात
काययक्रम (अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत
एकीकृ त मल्हला
िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात र सरसफाई
८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६६
२२५२२ ६१८
प्रबर्धनको लाल्ग योजना गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप
स्वास््य काययक्रम
सामाग्री ल्वतरण र ढुवानी, अनगु मन तथा
सपु ररवेक्षण)
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बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
एकीकृ त मल्हला
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६९ भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण, २२५२२ ५४०
स्वास््य काययक्रम
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा
व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा सल
ं ग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध
एकीकृ त मल्हला
गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
१० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७१ स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन
२२५२२ ३५०
स्वास््य काययक्रम
व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र
सरसफाई प्रवयद्धन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने
ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
एकीकृ त मल्हला
पणयिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
११ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७२ ू
२२५२२ १८०
मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
स्वास््य काययक्रम
ल्नमायण समेत
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
१२ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१८४
२२५२२ २१००
काययक्रम सन्त्चालन
स्वास््य काययक्रम
ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान
य
सचं ालन तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप
य
शरुु वातको साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र
सरसफाई प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय
एकीकृ त मल्हला
(अल्भमल्ु िकरण तथा योजना गोल्ष्ठ,
१३ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९०
२२५२२ ६१०१
स्वास््यकमीीै र स्वयंमसेवक ताल्लम,
स्वास््य काययक्रम
ल्वद्यालय ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा
ल्वद्यालयमा कक्षा सचं ालन, जनशल्क्त
पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन र अल्भयान
संचालन)
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बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

एकीकृ त मल्हला
ल्नल्ज तथा ग्रैह सरकारी अस्पतालहरुमा कोल्भड
१४ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९४ िोप अल्भयान सचं ालनको लाल्ग िोप के न्त्र २२५२२ ३००
स्वास््य काययक्रम
व्यवस्थापन तथा जनशक्ती पररचालन िचय
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
एकीकृ त मल्हला
ल्वधत महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी
१५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९५ ु
२२५२२ १७९
व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
स्वास््य काययक्रम
लाल्ग
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई
एकीकृ त मल्हला
िोप उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा
१६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९६ शैल्क्षक सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो,
२२५२२ १५०
स्वास््य काययक्रम
एफ.एम बाट सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य
सचं ारका कृ याकलाप सचं ालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
एकीकृ त मल्हला
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
१७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९७ FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार
२२५२२ १५००
स्वास््य काययक्रम
पररबतयन, सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका
बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
एकीकृ त मल्हला
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
१८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश २२५२२ ११४
स्वास््य काययक्रम
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
संचालन गदाय संक्रमण रोकथाम तथा
एकीकृ त मल्हला
स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन
१९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१२ कक्षा सचं ालन समेतको लागी सल्जयकल मास्क, २२५२२ ८२०
स्वास््य काययक्रम
हयाण्ड सेल्नटाइजर र हात धनु े साबनु , िररद
तथा ल्वतरण िचय, ७७ ल्जलला माफय त काययक्रम
संचालन
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
एकीकृ त मल्हला
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण,
२० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१६ जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा
२२५२२ ८६४२
स्वास््य काययक्रम
सामाल्जक पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन,
िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा
ढुवानी आदी)
ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा
एकीकृ त मल्हला
प्रदेश तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप
२१ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१८ सामग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी २२५२२ ११५५
स्वास््य काययक्रम
िचय (प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका
रोगीके ा उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स,
कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक
महामारी तथा रोग
२२ ३५५९११२४
२.७.२५.३ तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत
सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र
ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
महामारी तथा रोग
पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम
२३ ३५५९११२४
२.७.२५.४
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
प्राल्बल्धकहरूबाट अनगु मन तथा अनसाइयट
कोल्चङ
कीटजन्त्य रोगहरू औलो, कालाजार, डेंग,ु
महामारी तथा रोग
२४ ३५५९११२४
२.७.२५.५ हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईफस साने २२५२२ ७००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
भेक्टरहरूको एल्ककृ त सल्भयलेन्त्स
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा
सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा
महामारी तथा रोग
२५ ३५५९११२४
२.७.२५.६ स्वास््य प्रदायक संस्थाहरुलाई जानकारी ल्दने, २२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
औलो ल्नयन्त्रण काययको लागी आवश्यक
ल्वल्भन्त्न सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा औलो
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

फाुँटको लागी आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद
गने, समदु ायमा आधाररत परीक्षणको लाल्ग
Selectced FCHVs / AHW / ANM लाई
ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा Intensified
Case Dete
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य ब्यवस्थापन
स्वास््य सस्ं थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने
२६ ३५५९११२५
२.७.२२.१६७
२२५२२ २१०
काययक्रम
कमयचारीहरुलाइय एल एम आइ एस, एच एम आई
एस फारमहरुका बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको
स्वास््य ब्यवस्थापन
डाटा भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक
२७ ३५५९११२५
२.७.२२.१६८
२२५२२ ३१०
काययक्रम
बैठक, चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै
बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्यांक गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य
स्वास््य ब्यवस्थापन
२८ ३५५९११२५
२.७.२२.१८५ सस्ं थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई एस २२५२२ १०५
काययक्रम
र ल्ड एच आई एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट
कोल्चङ
ल्जललाबाट संचालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घाटं ी तथा मि
ु स्वास््य
उपचारात्मक सेवा
२९ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ सम्वल्न्त्ध अल्भमि
२२५२२ ११००
ु ीकरण तथा आधारभतू
काययक्रम
स्वास््य सेवा सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण
काययसंचालन ल्नदेल्शकामा उललेि भए बमोल्जम
उललेल्ित काययक्रमहरु संचालन गने )
जम्मा
२८७२५
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कार्िक्रम
कोड

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१७३
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१७४
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१७७

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४३०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा समीक्षा
२२५२२ १९०
गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व
२२५२२ १४९
क्षयरोग ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा
गरीब ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण २२५२२ १००
भत्ता
क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम
२२५२२ २१५

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
५ ३५५९११२३
२.७.२२.१३४
२२५२२ १३३०
प्रजनन स्वास््य
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
६ ३५५९११२३
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण २२५२२ १२०
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
एकीकृ त मल्हला
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं
स्वास््य तथा
सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको लाल्ग
७ ३५५९११२३
२.७.२२.१६५
२२५२२ ६००
प्रजनन स्वास््य
सल्मक्षा र सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन ७ वटै
काययक्रम
प्रदेश र ७७ वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य
ल्नदेशनालय र स्वास््य काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात
एकीकृ त मल्हला
काययक्रम (अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत िोपमा
स्वास््य तथा
८ ३५५९११२३
२.७.२२.१६६ टाईफाईड िोप शरुु वात र सरसफाई प्रबर्धनको २२५२२ ६१९
प्रजनन स्वास््य
लाल्ग योजना गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप सामाग्री
काययक्रम
ल्वतरण र ढुवानी, अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण)
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एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
९ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
११ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१२ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१३ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

१४ ३५५९११२३

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
२.७.२२.१६९ भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण, २२५२२
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा
व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा सल
ं ग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध गनय
नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
२.७.२२.१७१
२२५२२
स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन व्यवस्थापन
,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र सरसफाई प्रवयद्धन
सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
२.७.२२.१७२
२२५२२
मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
ल्नमायण समेत
२.७.२२.१८४

स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
काययक्रम सन्त्चालन

५९०

३५०

१५०

२२५२२ १२००

ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान
य
सचं ालन तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप
य
शरुु वातको साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र
सरसफाई प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय
२.७.२२.१९० (अल्भमल्ु िकरण तथा योजना गोल्ष्ठ,
२२५२२ ६१३२
स्वास््यकमीीै र स्वयंमसेवक ताल्लम, ल्वद्यालय
ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा ल्वद्यालयमा कक्षा
सचं ालन, जनशल्क्त पररचालन, सपु ररवेक्षण
अनगु मन र अल्भयान संचालन)
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
२.७.२२.१९५
२२५२२
४२
ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी
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कार्िक्रम
कोड

प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१५ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

२.७.२२.१९६

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१६ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

२.७.२२.१९७

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१७ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

२.७.२२.२११

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१८ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

२.७.२२.२१२

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१९ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

२.७.२२.२१६

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा

२.७.२२.२१८

२० ३५५९११२३

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग_
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई
िोप उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा
शैल्क्षक सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो,
एफ.एम बाट सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य
सचं ारका कृ याकलाप सचं ालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार
पररबतयन, सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका
बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
संचालन गदाय संक्रमण रोकथाम तथा
स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन कक्षा
सचं ालन समेतको लागी सल्जयकल मास्क, हयाण्ड
सेल्नटाइजर र हात धनु े साबनु , िररद तथा ल्वतरण
िचय, ७७ ल्जलला माफय त काययक्रम संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक
पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन, िोप तथा
कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा ढुवानी आदी)
ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा
प्रदेश तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप
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कार्िक्रम
कोड

प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

२१ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
२.७.२५.३
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२२ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
२.७.२५.४
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२३ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
२.७.२५.६
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२४ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
२.७.२५.७
ल्नयन्त्रण काययक्रम

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

सामग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी िचय
(प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका
रोगीके ा उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स,
कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक
तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने
२२५२२
ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत
सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र
ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट २२५२२
अनगु मन तथा अनसाइयट कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा
सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा स्वास््य
प्रदायक सस्ं थाहरुलाई जानकारी ल्दने, औलो
ल्नयन्त्रण काययको लागी आवश्यक ल्वल्भन्त्न
सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा औलो फाुँटको
२२५२२
लागी आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद गने,
समदु ायमा आधाररत परीक्षणको लाल्ग
Selectced FCHVs / AHW / ANM लाई
ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा Intensified Case
Dete
हात्तीपाइले इन्त्डेल्मक ल्जललाहरूमा मोवील्डटी
म्याल्पंग, ल्बरामी ब्यवस्थापन तथा अपाुँगता
रोकथाम सम्बल्न्त्ध काययक्रम सञ्चालन गने ।
(धनकुटा १६५०, ल्सराहा ४१५०, सलायही
२२५२२
४७५०, रौतहट ८००, काभ्रेपलाञ्चोक ३७००,
मकवानपरु २१००, लल्लतपरु २१००, स्याङ्जा
८००, बागलङु ३२००, प्यठू ान २०००, रूकुम
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

पवु य ९००, बल्दयया २७५०, रूकुम पल्िम १३५०,
सलयान ७००, दाचयल
ु ा १८००, बझा
अस्पतालहरूमा Early Warning and
महामारी तथा रोग
Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
२५ ३५५९११२४
२.७.५.१२
२२५२२ १५०
ल्नयन्त्रण काययक्रम
अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन
िचय
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य
स्वास््य संस्थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने कमयचारीहरुलाइय
२६ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
२.७.२२.१६७
२२५२२ ४५०
एल एम आइ एस, एच एम आई एस फारमहरुका
काययक्रम
बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको
स्वास््य
डाटा भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक
२७ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
२.७.२२.१६८
२२५२२ ५३५
बैठक, चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै
काययक्रम
बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्याक
ं गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य
२८ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
२.७.२२.१८५ संस्थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई एस २२५२२ २२५
काययक्रम
र ल्ड एच आई एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट
कोल्चङ
ल्जललाबाट सचं ालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घांटी तथा मि
ु स्वास््य
उपचारात्मक सेवा
२९ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण तथा आधारभतू स्वास््य २२५२२ १०००
काययक्रम
सेवा सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण काययसंचालन
ल्नदेल्शकामा उललेि भए बमोल्जम उललेल्ित
काययक्रमहरु सचं ालन गने )
जम्मा
२६९६८
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१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
६ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
७ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
८ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

९ ३५५९११२३

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४५०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा समीक्षा
२.७.२२.१७३
२२५२२ १७३
गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व क्षयरोग
२.७.२२.१७४
२२५२२ १४५
ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा गरीब
२.७.२२.१७७
२२५२२
७६
ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता
२.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम
२२५२२ २१५
औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका ल्बरामीहरूका लाल्ग
पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा
२.७.२२.२५३
२२५२२ ४००
जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता
व्यवस्थापन िचय
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
स्वास््य काययक्रम

२२५२२

८५४

२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण

२२५२२

१२०

२.७.२२.१३४

प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं सरसफाई
प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको लाल्ग सल्मक्षा र
२.७.२२.१६५
२२५२२
सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन ७ वटै प्रदेश र ७७
वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य ल्नदेशनालय र
स्वास््य काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात काययक्रम
२.७.२२.१६६ (अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड २२५२२
िोप शरुु वात र सरसफाई प्रबर्धनको लाल्ग योजना
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प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
११ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१२ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१३ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१४ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

१५ ३५५९११२३

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप सामाग्री ल्वतरण र ढुवानी,
अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण)
ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
२.७.२२.१६९ भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण,
२२५२२
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा
व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध गनय
नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
२.७.२२.१७१
२२५२२
स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन व्यवस्थापन
,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र सरसफाई प्रवयद्धन
सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
२.७.२२.१७२
२२५२२
मल्हना सचं ालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
ल्नमायण समेत
२.७.२२.१८४

स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
काययक्रम सन्त्चालन

४७५

३५०

१७०

२२५२२ १२००

िोप तथा कोलड चेन व्यवस्थापनको लाल्ग
कोलडचेन ल्वस्तार गनय पाल्लकाहरु सुँग
अल्भमल्ु िकरण र योजना काययक्रम २ ल्दन
२.७.२२.१८८ (पाल्लकाबाट प्रमि
२२५२२ २७५
ु प्रशासल्कय अल्धकृ त र
स्वास््य शािा प्रमि
ु तथा पाल्लका अन्त्तगयत िोप
भण्डारण÷ल्वतरण के न्त्र रहेको स्वास््य संस्थाबाट १
जना समेत गरी ३ जना)
ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान संचालन
य
२.७.२२.१९० तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप शरुु वातको २२५२२ ५८६७
य
साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र सरसफाई
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प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१६ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१७ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१८ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१९ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
२० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
२१ ३५५९११२३

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय (अल्भमल्ु िकरण
तथा योजना गोल्ष्ठ, स्वास््यकमीीै र स्वयमं सेवक
ताल्लम, ल्वद्यालय ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा
ल्वद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशल्क्त पररचालन,
सपु ररवेक्षण अनगु मन र अल्भयान संचालन)

िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
२.७.२२.१९५ ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन २२५२२
के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग

१४१

िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई िोप
उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक
२.७.२२.१९६ सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो, एफ.एम बाट २२५२२ १५०
सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य संचारका कृ याकलाप
संचालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
२.७.२२.१९७
२२५२२ १७००
FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार पररबतयन,
सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
२.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश २२५२२ ४२२
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
सचं ालन गदाय सक्र
ं मण रोकथाम तथा
स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन कक्षा
२.७.२२.२१२
२२५२२ ७२०
संचालन समेतको लागी सल्जयकल मास्क, हयाण्ड
सेल्नटाइजर र हात धनु े साबनु , िररद तथा ल्वतरण
िचय, ७७ ल्जलला माफय त काययक्रम संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान सचं ालन तथा
२.७.२२.२१६
२२५२२ ७६९७
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र ल्टम
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प्रजनन स्वास््य
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एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
२२ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
२३ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

२४ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२५ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२६ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक पररचालन,
सपु ररवेक्षण अनगु मन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री
ल्वतरण तथा ढुवानी आदी)
ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदेश
तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप सामग्रीको
२.७.२२.२१८ ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी िचय (प्रदेश
२२५२२ १६१२
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग)
ल्जलला ल्स्थत अस्पताल ÷एम.ल्स.एच. ल्क्लल्नकमा
सचं ालन हुने िोप सेसन संचालन ब्यवस्थापन,
२.७.२२.२३३ ताल्लम, गोल्ष्ठहरु ब्यवस्थापन र सहल्जकरण तथा २२५२२ ३६०
ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर संचालन व्यवस्थापनको
लाल्ग जनशल्क्त ब्यवस्थापन( करार सेवा)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका रोगीके ा
उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार
ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक तथा ल्जलला
२.७.२५.३ अस्पतालहरूमा आउने ल्बरामीहरूको यातायात र २२५२२ १००
ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात
िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू.
५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
२.७.२५.४ पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट २२५२२ १००
अनगु मन तथा अनसाइयट कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा सरकारी
तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा स्वास््य प्रदायक
संस्थाहरुलाई जानकारी ल्दने, औलो ल्नयन्त्रण
२.७.२५.६ काययको लागी आवश्यक ल्वल्भन्त्न सामानहरु
२२५२२ २००
(प्रयोगशालालाई तथा औलो फाुँटको लागी
आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद गने, समदु ायमा
आधाररत परीक्षणको लाल्ग Selectced FCHVs /
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

AHW / ANM लाई ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा
Intensified Case Dete
अस्पतालहरूमा Early Warning and
महामारी तथा रोग
Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
२७ ३५५९११२४
२.७.५.१२
२२५२२ २००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन
िचय
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य
स्वास््य संस्थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने कमयचारीहरुलाइय
२८ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
२.७.२२.१६७
२२५२२ ४२०
एल एम आइ एस, एच एम आई एस फारमहरुका
काययक्रम
बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको डाटा
स्वास््य
भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक बैठक,
२९ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
२.७.२२.१६८
२२५२२ ४९०
चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै बाल्षयक
काययक्रम
प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्याक
ं गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य सस्ं थाहरुमा
३० ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
२.७.२२.१८५
२२५२२ २१०
एल एम आइ एस, एच एम आई एस र ल्ड एच आई
काययक्रम
एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट कोल्चङ
ल्जललाबाट संचालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घाटं ी तथा मि
ु स्वास््य सम्वल्न्त्ध
उपचारात्मक सेवा
३१ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ अल्भमि
२२५२२ १०००
ु ीकरण तथा आधारभतू स्वास््य सेवा
काययक्रम
सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण काययसंचालन
ल्नदेल्शकामा उललेि भए बमोल्जम उललेल्ित
काययक्रमहरु सचं ालन गने )
जम्मा
२६९९०
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(संघ सशति अिुदाि)

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७३८०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७३
२२५२२ १७३
समीक्षा गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७४
२२५२२ १४५
क्षयरोग ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७७ गरीब ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण २२५२२ १२४
भत्ता
४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम २२५२२ २१५
एकीकृ त मल्हला
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३४
२२५२२ १०६९
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण २२५२२ १२०
स्वास््य काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं
एकीकृ त मल्हला
सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको
७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६५ लाल्ग सल्मक्षा र सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ २२५२२ ६००
स्वास््य काययक्रम
ल्दन ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै ल्जललामा प्रदेश
स्वास््य ल्नदेशनालय र स्वास््य काययलय
माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात
काययक्रम (अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत
एकीकृ त मल्हला
िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात र सरसफाई
८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६६
२२५२२ ५५४
प्रबर्धनको लाल्ग योजना गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप
स्वास््य काययक्रम
सामाग्री ल्वतरण र ढुवानी, अनगु मन तथा
सपु ररवेक्षण)
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
एकीकृ त मल्हला
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६९ भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण, २२५२२ ४६५
स्वास््य काययक्रम
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा
व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा सल
ं ग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध
एकीकृ त मल्हला
गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
१० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७१ स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन
२२५२२ ३५०
स्वास््य काययक्रम
व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र
सरसफाई प्रवयद्धन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने
ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप
एकीकृ त मल्हला
ल्दलाई पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि
११ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७२
२२५२२ १८०
मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा
स्वास््य काययक्रम
पाल्लकास्तरमा योजना ल्नमायण समेत
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
१२ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१८४
२२५२२ १९००
काययक्रम सन्त्चालन
स्वास््य काययक्रम
ल्जलला स्तरः टाईफाइड
िोप अल्भयान
य
सचं ालन तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप
य
शरुु वातको साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र
एकीकृ त मल्हला
सरसफाई प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय
१३ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९० (अल्भमल्ु िकरण तथा योजना गोल्ष्ठ,
२२५२२ ७३५८
स्वास््य काययक्रम
स्वास््यकमी र स्वयंमसेवक ताल्लम, ल्वद्यालय
ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा ल्वद्यालयमा कक्षा
सचं ालन, जनशल्क्त पररचालन, सपु ररवेक्षण
अनगु मन र अल्भयान संचालन)
एकीकृ त मल्हला
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन
१४ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९५
२२५२२ १५०
तथा ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी
स्वास््य काययक्रम
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एकीकृ त मल्हला
१५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई
िोप उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा
२.७.२२.१९६ शैल्क्षक सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो,
२२५२२ १५०
एफ.एम बाट सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य
सचं ारका कृ याकलाप सचं ालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी
र समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
२.७.२२.१९७ FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार
२२५२२ १७००
पररबतयन, सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका
बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
२.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश २२५२२
९०
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा
अल्भयानहरु) संचालन गदाय संक्रमण रोकथाम
तथा स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई
२.७.२२.२१२ प्रबर्धन कक्षा सचं ालन समेतको लागी
२२५२२ ७२०
सल्जयकल मास्क, हयाण्ड सेल्नटाइजर र हात धनु े
साबनु , िररद तथा ल्वतरण िचय, ७७ ल्जलला
माफय त काययक्रम संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान सचं ालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण,
२.७.२२.२१६ जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा
२२५२२ ७३४४
सामाल्जक पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन,
िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा
ढुवानी आदी)
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा
एकीकृ त मल्हला
प्रदेश तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप
२० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१८ सामग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी २२५२२ १४६८
स्वास््य काययक्रम
िचय (प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र
स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका
रोगीके ा उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स,
कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक
महामारी तथा रोग
२१ ३५५९११२४
२.७.२५.३ तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत
सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय रू.२०००
र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य
महामारी तथा रोग
रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम
२२ ३५५९११२४
२.७.२५.४
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
प्राल्बल्धकहरूबाट अनगु मन तथा अनसाइयट
कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा
सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा
स्वास््य प्रदायक संस्थाहरुलाई जानकारी ल्दने,
औलो ल्नयन्त्रण काययको लागी आवश्यक
महामारी तथा रोग
ल्वल्भन्त्न सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा
२३ ३५५९११२४
२.७.२५.६
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
औलो फाुँटको लागी आवश्यक अन्त्य
सामानहरु) िरीद गने, समुदायमा आधाररत
परीक्षणको लाल्ग Selectced FCHVs /
AHW / ANM लाई ताल्लम, मोबाइल टोली
द्वारा Intensified Case Dete
अस्पतालहरूमा Early Warning and
महामारी तथा रोग
Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
२४ ३५५९११२४
२.७.५.१२
२२५२२ १५०
ल्नयन्त्रण काययक्रम
अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन
िचय
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कार्िक्रम
कोड

खचि
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कार्िक्रम

स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य ब्यवस्थापन
स्वास््य सस्ं थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने
२५ ३५५९११२५
२.७.२२.१६७
काययक्रम
कमयचारीहरुलाइय एल एम आइ एस, एच एम
आई एस फारमहरुका बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको
स्वास््य ब्यवस्थापन
डाटा भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक
२६ ३५५९११२५
२.७.२२.१६८
काययक्रम
बैठक, चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै
बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्यांक गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य
स्वास््य ब्यवस्थापन
२७ ३५५९११२५
२.७.२२.१८५ सस्ं थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई
काययक्रम
एस र ल्ड एच आई एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट
कोल्चङ
ल्जललाबाट संचालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घाटं ी तथा मि
ु स्वास््य
उपचारात्मक सेवा
२८ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण तथा आधारभतू
काययक्रम
स्वास््य सेवा सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण
काययसंचालन ल्नदेल्शकामा उललेि भए
बमोल्जम उललेल्ित काययक्रमहरु संचालन गने )
जम्मा
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(२०) स्वास््र् कार्ािलर्, गोरखा ।
(संघ सशति अिुदाि)

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७३६०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा समीक्षा
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१७३
२२५२२ १९०
गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१७४
२२५२२ १४९
क्षयरोग ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१७७ गरीब ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण २२५२२
८८
भत्ता
४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम
२२५२२ २१५
एकीकृ त मल्हला
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३४
२२५२२ १५९२
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण २२५२२ १२०
स्वास््य काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं
एकीकृ त मल्हला
सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको लाल्ग
७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६५
२२५२२ ९५०
सल्मक्षा र सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन ७ वटै
स्वास््य काययक्रम
प्रदेश र ७७ वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य
ल्नदेशनालय र स्वास््य काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात
एकीकृ त मल्हला
काययक्रम (अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत िोपमा
८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६६ टाईफाईड िोप शरुु वात र सरसफाई प्रबर्धनको २२५२२ ३३४
स्वास््य काययक्रम
लाल्ग योजना गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप सामाग्री
ल्वतरण र ढुवानी, अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण)
एकीकृ त मल्हला
ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य सस्ं थास्तरमा
९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६९ िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप २२५२२ ४००
स्वास््य काययक्रम
भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण,
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१०

११

१२

१३

१४

बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा
व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध गनय
एकीकृ त मल्हला
नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७१
२२५२२ ३५०
स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन व्यवस्थापन
स्वास््य काययक्रम
,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र सरसफाई प्रवयद्धन
सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
एकीकृ त मल्हला
पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७२
२२५२२ १५०
मल्हना सचं ालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
स्वास््य काययक्रम
ल्नमायण समेत
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१८४
२२५२२ १९००
काययक्रम सन्त्चालन
स्वास््य काययक्रम
िोप तथा कोलड चेन व्यवस्थापनको लाल्ग
कोलडचेन ल्वस्तार गनय पाल्लकाहरु सुँग
एकीकृ त मल्हला
अल्भमल्ु िकरण र योजना काययक्रम २ ल्दन
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१८८ (पाल्लकाबाट प्रमि
२२५२२ ३५०
ु प्रशासल्कय अल्धकृ त र
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य शािा प्रमि
ु तथा पाल्लका अन्त्तगयत
िोप भण्डारण÷ल्वतरण के न्त्र रहेको स्वास््य
सस्ं थाबाट १ जना समेत गरी ३ जना)
ल्जलला स्तरः टाईफाइड
िोप अल्भयान संचालन
य
तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप शरुु वातको
य
साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र सरसफाई
एकीकृ त मल्हला
प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय
३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९० (अल्भमल्ु िकरण तथा योजना गोल्ष्ठ, स्वास््यकमी २२५२२ ४०७३
स्वास््य काययक्रम
र स्वयंमसेवक ताल्लम, ल्वद्यालय ल्शक्षक
अल्भमल्ु िकरण तथा ल्वद्यालयमा कक्षा संचालन,
जनशल्क्त पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन र
अल्भयान सचं ालन)
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बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
एकीकृ त मल्हला
ल्वधत महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी
१५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९५ ु
व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
स्वास््य काययक्रम
लाल्ग
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई
एकीकृ त मल्हला
िोप उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा
१६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९६ शैल्क्षक सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो,
स्वास््य काययक्रम
एफ.एम बाट सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य
संचारका कृ याकलाप संचालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
एकीकृ त मल्हला
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
१७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९७ FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार
स्वास््य काययक्रम
पररबतयन, सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका
बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
एकीकृ त मल्हला
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
१८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -प्रदेश
स्वास््य काययक्रम
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
सचं ालन गदाय सक्र
ं मण रोकथाम तथा
एकीकृ त मल्हला
स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन कक्षा
१९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१२
संचालन समेतको लागी सल्जयकल मास्क, हयाण्ड
स्वास््य काययक्रम
सेल्नटाइजर र हात धनु े साबनु , िररद तथा ल्वतरण
िचय, ७७ ल्जलला माफय त काययक्रम संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान सचं ालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
एकीकृ त मल्हला
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
२० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१६
पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक
स्वास््य काययक्रम
पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन, िोप तथा
कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा ढुवानी आदी)
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा
एकीकृ त मल्हला
प्रदेश तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप
२१ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१८ सामग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी िचय २२५२२ १६६०
स्वास््य काययक्रम
(प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग)
ल्जलला ल्स्थत अस्पताल ÷एम.ल्स.एच.
ल्क्लल्नकमा सचं ालन हुने िोप सेसन सचं ालन
एकीकृ त मल्हला
ब्यवस्थापन, ताल्लम, गोल्ष्ठहरु ब्यवस्थापन र
२२ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२३३
२२५२२ ३६०
सहल्जकरण तथा ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर संचालन
स्वास््य काययक्रम
व्यवस्थापनको लाल्ग जनशल्क्त ब्यवस्थापन(
करार सेवा)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका
रोगीके ा उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स,
कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक
महामारी तथा रोग
२३ ३५५९११२४
२.७.२५.३ तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत
सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र
ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
महामारी तथा रोग
२४ ३५५९११२४
२.७.२५.४ पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट २२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
अनगु मन तथा अनसाइयट कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा
सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा
स्वास््य प्रदायक संस्थाहरुलाई जानकारी ल्दने,
औलो ल्नयन्त्रण काययको लागी आवश्यक ल्वल्भन्त्न
महामारी तथा रोग
सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा औलो फाुँटको
२५ ३५५९११२४
२.७.२५.६
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
लागी आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद गने,
समदु ायमा आधाररत परीक्षणको लाल्ग
Selectced FCHVs / AHW / ANM लाई
ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा Intensified Case
Dete
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कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

अस्पतालहरूमा Early Warning and
महामारी तथा रोग
Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
२६ ३५५९११२४
२.७.५.१२
ल्नयन्त्रण काययक्रम
अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको सचं ालन
िचय
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य ब्यवस्थापन
स्वास््य संस्थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने कमयचारीहरुलाइय
२७ ३५५९११२५
२.७.२२.१६७
काययक्रम
एल एम आइ एस, एच एम आई एस फारमहरुका
बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको
स्वास््य ब्यवस्थापन
डाटा भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक
२८ ३५५९११२५
२.७.२२.१६८
काययक्रम
बैठक, चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै
बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्यांक गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य
स्वास््य ब्यवस्थापन
२९ ३५५९११२५
२.७.२२.१८५ संस्थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई एस
काययक्रम
र ल्ड एच आई एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट
कोल्चङ
ल्जललाबाट संचालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घांटी तथा मि
ु स्वास््य
उपचारात्मक सेवा
३० ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण तथा आधारभतू
काययक्रम
स्वास््य सेवा सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण
काययसंचालन ल्नदेल्शकामा उललेि भए बमोल्जम
उललेल्ित काययक्रमहरु संचालन गने )
जम्मा
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२२५२२

१५०

२२५२२

५५०

२२५२२

५९५

२२५२२

२७५

२२५२२ १०००
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(२१) स्वास््र् कार्ािलर्, लमजङ
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७३७०१४
ु । (लमजङ
ु अस्पताल, लमजङ
ु समेत)
(संघ सशति अिुदाि)
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७३
२२५२२ १००
समीक्षा गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७४
२२५२२ १३७
क्षयरोग ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.१७७ गरीब ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण २२५२२
६०
भत्ता
४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम
२२५२२ २१५
एकीकृ त मल्हला
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३४
२२५२२ १२१६
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण २२५२२ १२०
स्वास््य काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं
एकीकृ त मल्हला
सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको
७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६५
२२५२२ ७००
लाल्ग सल्मक्षा र सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन
स्वास््य काययक्रम
७ वटै प्रदेश र ७७ वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य
ल्नदेशनालय र स्वास््य काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात
काययक्रम (अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत
एकीकृ त मल्हला
िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात र सरसफाई
८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६६
२२५२२ ३३९
प्रबर्धनको लाल्ग योजना गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप
स्वास््य काययक्रम
सामाग्री ल्वतरण र ढुवानी, अनगु मन तथा
सपु ररवेक्षण)
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
एकीकृ त मल्हला
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६९ भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण, २२५२२ ४४०
स्वास््य काययक्रम
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा
व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा सल
ं ग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध
एकीकृ त मल्हला
गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
१० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७१ स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन
२२५२२ ३५०
स्वास््य काययक्रम
व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र
सरसफाई प्रवयद्धन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने
ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
एकीकृ त मल्हला
पणयिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
११ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७२ ू
२२५२२ १५०
मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
स्वास््य काययक्रम
ल्नमायण समेत
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
१२ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१८४
२२५२२ १९००
काययक्रम सन्त्चालन
स्वास््य काययक्रम
ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान
य
सचं ालन तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप
य
शरुु वातको साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र
एकीकृ त मल्हला
सरसफाई प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय
१३ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९० (अल्भमल्ु िकरण तथा योजना गोल्ष्ठ,
२२५२२ ५३४५
स्वास््य काययक्रम
स्वास््यकमी र स्वयंमसेवक ताल्लम, ल्वद्यालय
ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा ल्वद्यालयमा कक्षा
सचं ालन, जनशल्क्त पररचालन, सपु ररवेक्षण
अनगु मन र अल्भयान संचालन)
एकीकृ त मल्हला
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
१४ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९५
२२५२२
४८
ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी
स्वास््य काययक्रम
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बजेट उपशीषिक

एकीकृ त मल्हला
१५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई
िोप उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा
२.७.२२.१९६ शैल्क्षक सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो,
२२५२२ १५०
एफ.एम बाट सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य
सचं ारका कृ याकलाप सचं ालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
२.७.२२.१९७ FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार
२२५२२ १७००
पररबतयन, सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका
बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
२.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश २२५२२ १२६
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
संचालन गदाय संक्रमण रोकथाम तथा
स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन
२.७.२२.२१२ कक्षा सचं ालन समेतको लागी सल्जयकल मास्क, २२५२२ ५२०
हयाण्ड सेल्नटाइजर र हात धनु े साबनु , िररद
तथा ल्वतरण िचय, ७७ ल्जलला माफय त काययक्रम
संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान सचं ालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण,
२.७.२२.२१६ जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा
२२५२२ ३९५९
सामाल्जक पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन,
िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा
ढुवानी आदी)
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खचि
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ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा
एकीकृ त मल्हला
प्रदेश तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप
२० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१८ सामग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी २२५२२ १४४४
स्वास््य काययक्रम
िचय (प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका
रोगीके ा उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स,
कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक
महामारी तथा रोग
२१ ३५५९११२४
२.७.२५.३ तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत
सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र
ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
महामारी तथा रोग
पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम
२२ ३५५९११२४
२.७.२५.४
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
प्राल्बल्धकहरूबाट अनगु मन तथा अनसाइयट
कोल्चङ
कीटजन्त्य रोगहरू औलो, कालाजार, डेंग,ु
महामारी तथा रोग
२३ ३५५९११२४
२.७.२५.५ हात्तीपाईले, जे.इ, जीका, स्क्रब टाईफस साने २२५२२ ३००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
भेक्टरहरूको एल्ककृ त सल्भयलेन्त्स
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा
सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा
स्वास््य प्रदायक सस्ं थाहरुलाई जानकारी ल्दने,
औलो ल्नयन्त्रण काययको लागी आवश्यक
महामारी तथा रोग
ल्वल्भन्त्न सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा औलो
२४ ३५५९११२४
२.७.२५.६
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
फाुँटको लागी आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद
गने, समदु ायमा आधाररत परीक्षणको लाल्ग
Selectced FCHVs / AHW / ANM लाई
ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा Intensified
Case Dete
महामारी तथा रोग
हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवु ाउने
२५ ३५५९११२४
२.७.६.३
२२५२२ ४७३
ल्नयन्त्रण काययक्रम
अल्भयानको योजना तथा सल्मक्षा गोष्ठी,
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ल्जललाबाट पाल्लकासम्म औषल्ध तथा IEC
ढुवानी, ल्जलला समन्त्वय सल्मल्तको ल्मल्टङ,
परकार अन्त्तकृय या, ल्बज्ञापन, छपाइय, हात्तीपाइले
रोग ल्बरुद्धको औषल्ध सेवन पिात असर
देल्िएका ल्बरामीहरूको उपचारका लाल्ग
अस्पतालहरूमा हुने िचयको सोधभनाय तथा
अनगु मन र मलु याङ्कन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य ब्यवस्थापन
स्वास््य संस्थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने
२६ ३५५९११२५
२.७.२२.१६७
२२५२२ ३३०
काययक्रम
कमयचारीहरुलाइय एल एम आइ एस, एच एम आई
एस फारमहरुका बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको
स्वास््य ब्यवस्थापन
डाटा भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक
२७ ३५५९११२५
२.७.२२.१६८
२२५२२ ४३०
काययक्रम
बैठक, चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै
बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्याक
ं गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य
स्वास््य ब्यवस्थापन
२८ ३५५९११२५
२.७.२२.१८५ संस्थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई एस २२५२२ १६५
काययक्रम
र ल्ड एच आई एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट
कोल्चङ
ल्जललाबाट सचं ालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घांटी तथा मि
ु स्वास््य
उपचारात्मक सेवा
२९ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ सम्वल्न्त्ध अल्भमि
२२५२२ ११००
ु ीकरण तथा आधारभतू
काययक्रम
स्वास््य सेवा सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण
काययसचं ालन ल्नदेल्शकामा उललेि भए बमोल्जम
उललेल्ित काययक्रमहरु संचालन गने )
जम्मा
२२११७
लमजुङ अस्पताल, लमजुङ
नल्सयङ तथा सामाल्जक
लम्जङु ् ग अस्पतालमा आधाररत एकद्धार संकट
१ ३५५९११२९
२.७.२२.२७७
२२५२२ १५००
सरु क्षा सेवा काययक्रम
व्यवस्थापन के न्त्र संचालन काययक्रम
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कार्िक्रम

एकीकृ त मल्हला
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
२ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३४
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
आमा सरु क्षा काययक्रम सेवा प्रदान शोधभनाय,
यातायात िचय, गभयवती तथा सत्ु के री उत्प्रेरणा
सेवा (४th ANC), आमा सरु क्षा काययक्रमको
एकीकृ त मल्हला
लाल्ग रक्तसचं ार सेवा, ल्नशलु क गभयपतन सेवा
३ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७८
तथा साल्वकका ल्जलला अस्पताल र सो भन्त्दा
स्वास््य काययक्रम
तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसल्ू त हुने
सत्ु के री तथा नवजात ल्शशल
ु ाई न्त्यानो झोला
(लगु ा सेट)
एकीकृ त मल्हला
अस्पताल माफय त मातृ तथा नवल्शश काययक्रम
४ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१७९
सन्त्चालन
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलु क उपचार सोधभनाय
५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२२६
तथा सल्ु रल्ढकरण काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
जम्मा
कुल जम्मा
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(२२) स्वास््र् कार्ािलर्, पवित ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४२०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा समीक्षा
२.७.२२.१७३
२२५२२
९०
गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व क्षयरोग
२.७.२२.१७४
२२५२२ १३३
ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा गरीब
२.७.२२.१७७
२२५२२
३६
ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता
२.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम
२२५२२ २१५

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
५ ३५५९११२३
२.७.२२.१३४
प्रजनन स्वास््य
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
६ ३५५९११२३
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
एकीकृ त मल्हला
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं सरसफाई
स्वास््य तथा
प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको लाल्ग सल्मक्षा र
७ ३५५९११२३
२.७.२२.१६५
प्रजनन स्वास््य
सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन ७ वटै प्रदेश र ७७
काययक्रम
वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य ल्नदेशनालय र
स्वास््य काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
(अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड
स्वास््य तथा
८ ३५५९११२३
२.७.२२.१६६ िोप शरुु वात र सरसफाई प्रबर्धनको लाल्ग योजना
प्रजनन स्वास््य
गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप सामाग्री ल्वतरण र ढुवानी,
काययक्रम
अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण)
एकीकृ त मल्हला
ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
९ ३५५९११२३
२.७.२२.१६९
स्वास््य तथा
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
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प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण,
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा
व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध गनय
नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
२.७.२२.१७१
२२५२२
स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन व्यवस्थापन
,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र सरसफाई प्रवयद्धन
सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
२.७.२२.१७२
२२५२२
मल्हना सचं ालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
ल्नमायण समेत

३५०

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
११ ३५५९११२३
१७०
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
१२ ३५५९११२३
२.७.२२.१८४
२२५२२ १२००
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम सन्त्चालन
काययक्रम
ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान संचालन
य
तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप शरुु वातको
य
एकीकृ त मल्हला
साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र सरसफाई
स्वास््य तथा
प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय (अल्भमल्ु िकरण
१३ ३५५९११२३
२.७.२२.१९०
२२५२२ ६२५२
प्रजनन स्वास््य
तथा योजना गोल्ष्ठ, स्वास््यकमीीै र स्वयमं सेवक
काययक्रम
ताल्लम, ल्वद्यालय ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा
ल्वद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशल्क्त पररचालन,
सपु ररवेक्षण अनगु मन र अल्भयान संचालन)
एकीकृ त मल्हला
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
स्वास््य तथा
१४ ३५५९११२३
२.७.२२.१९५ ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन २२५२२ १८०
प्रजनन स्वास््य
के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग_
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई िोप
१५ ३५५९११२३
२.७.२२.१९६
२२५२२ १५०
स्वास््य तथा
उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक
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प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१६ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१७ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१८ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१९ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
२० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
२१ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो, एफ.एम बाट
सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य सचं ारका कृ याकलाप
सचं ालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
२.७.२२.१९७
२२५२२ १५५०
FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार पररबतयन,
सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
२.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश २२५२२
८८
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
संचालन गदाय संक्रमण रोकथाम तथा
स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन कक्षा
२.७.२२.२१२
२२५२२ ६००
सचं ालन समेतको लागी सल्जयकल मास्क, हयाण्ड
सेल्नटाइजर र हात धनु े साबनु , िररद तथा ल्वतरण
िचय, ७७ ल्जलला माफय त काययक्रम संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र ल्टम
पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
२.७.२२.२१६
२२५२२ ६१०२
पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक पररचालन,
सपु ररवेक्षण अनगु मन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री
ल्वतरण तथा ढुवानी आदी)
ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदेश
तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप सामग्रीको
२.७.२२.२१८ ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी िचय (प्रदेश
२२५२२ ९१४
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका रोगीके ा
२.७.२५.३
२२५२२ १००
उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार
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कार्िक्रम
कोड

२२ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
२.७.२५.४
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२३ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
२.७.२५.६
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२४ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
२.७.५.१२
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२५ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
२.७.६.३
ल्नयन्त्रण काययक्रम

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक तथा ल्जलला
अस्पतालहरूमा आउने ल्बरामीहरूको यातायात र
ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात
िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू.
५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट २२५२२
अनगु मन तथा अनसाइयट कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा सरकारी
तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा स्वास््य प्रदायक
सस्ं थाहरुलाई जानकारी ल्दने, औलो ल्नयन्त्रण
काययको लागी आवश्यक ल्वल्भन्त्न सामानहरु
(प्रयोगशालालाई तथा औलो फाुँटको लागी
२२५२२
आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद गने, समदु ायमा
आधाररत परीक्षणको लाल्ग Selectced FCHVs /
AHW / ANM लाई ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा
Intensified Case Dete
अस्पतालहरूमा Early Warning and
Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
२२५२२
अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन
िचय
हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवु ाउने
अल्भयानको योजना तथा सल्मक्षा गोष्ठी, ल्जललाबाट
पाल्लकासम्म औषल्ध तथा IEC ढुवानी, ल्जलला
समन्त्वय सल्मल्तको ल्मल्टङ, परकार अन्त्तकृय या,
२२५२२
ल्बज्ञापन, छपाइय, हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध
सेवन पिात असर देल्िएका ल्बरामीहरूको
उपचारका लाल्ग अस्पतालहरूमा हुने िचयको
सोधभनाय तथा अनगु मन र मलु याङ्कन
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कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य सस्ं थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने कमयचारीहरुलाइय
२.७.२२.१६७
एल एम आइ एस, एच एम आई एस फारमहरुका
बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको डाटा
स्वास््य
भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक बैठक,
२७ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
२.७.२२.१६८
चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै बाल्षयक
काययक्रम
प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्यांक गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा
२८ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
२.७.२२.१८५
एल एम आइ एस, एच एम आई एस र ल्ड एच आई
काययक्रम
एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट कोल्चङ
ल्जललाबाट संचालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घांटी तथा मि
ु स्वास््य सम्वल्न्त्ध
उपचारात्मक सेवा
२९ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ अल्भमि
ु ीकरण तथा आधारभतू स्वास््य सेवा
काययक्रम
सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण काययसचं ालन
ल्नदेल्शकामा उललेि भए बमोल्जम उललेल्ित
काययक्रमहरु संचालन गने )
जम्मा
स्वास््य
२६ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
काययक्रम
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(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४४०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा समीक्षा
२.७.२२.१७३
२२५२२
८५
गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व क्षयरोग
२.७.२२.१७४
२२५२२ १२९
ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा गरीब
२.७.२२.१७७
२२५२२
२४
ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता
२.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम
२२५२२ २१५

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
५ ३५५९११२३
२.७.२२.१३४
प्रजनन स्वास््य
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
६ ३५५९११२३
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
एकीकृ त मल्हला
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं सरसफाई
स्वास््य तथा
प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको लाल्ग सल्मक्षा र
७ ३५५९११२३
२.७.२२.१६५
प्रजनन स्वास््य
सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन ७ वटै प्रदेश र ७७
काययक्रम
वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य ल्नदेशनालय र स्वास््य
काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
(अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड
स्वास््य तथा
८ ३५५९११२३
२.७.२२.१६६ िोप शरुु वात र सरसफाई प्रबर्धनको लाल्ग योजना
प्रजनन स्वास््य
गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप सामाग्री ल्वतरण र ढुवानी,
काययक्रम
अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण)
एकीकृ त मल्हला
ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
९ ३५५९११२३
२.७.२२.१६९
स्वास््य तथा
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
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प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण,
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन
िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध गनय
नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
२.७.२२.१७१
२२५२२
स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन व्यवस्थापन
,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र सरसफाई प्रवयद्धन
सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
२.७.२२.१७२
२२५२२
मल्हना सचं ालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
ल्नमायण समेत

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
११ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
१२ ३५५९११२३
२.७.२२.१८४
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम सन्त्चालन
काययक्रम
ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान संचालन
य
तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप शरुु वातको
य
एकीकृ त मल्हला
साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र सरसफाई
स्वास््य तथा
प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय (अल्भमल्ु िकरण
१३ ३५५९११२३
२.७.२२.१९०
प्रजनन स्वास््य
तथा योजना गोल्ष्ठ, स्वास््यकमीीै र स्वयमं सेवक
काययक्रम
ताल्लम, ल्वद्यालय ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा
ल्वद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशल्क्त पररचालन,
सपु ररवेक्षण अनगु मन र अल्भयान संचालन)
एकीकृ त मल्हला
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
स्वास््य तथा
१४ ३५५९११२३
२.७.२२.१९५ ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन
प्रजनन स्वास््य
के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई िोप
१५ ३५५९११२३
२.७.२२.१९६
स्वास््य तथा
उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक
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प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१६ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१७ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१८ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१९ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
२० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
२१ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो, एफ.एम बाट
सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य सचं ारका कृ याकलाप
सचं ालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
२.७.२२.१९७
२२५२२ १५५०
FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार पररबतयन,
सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
२.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश २२५२२
७७
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
संचालन गदाय संक्रमण रोकथाम तथा स्वास््यकमीको
सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन कक्षा संचालन समेतको
२.७.२२.२१२
२२५२२ ५९०
लागी सल्जयकल मास्क, हयाण्ड सेल्नटाइजर र हात
धनु े साबनु , िररद तथा ल्वतरण िचय, ७७ ल्जलला
माफय त काययक्रम संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र ल्टम
पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
२.७.२२.२१६
२२५२२ ५१००
पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक पररचालन,
सपु ररवेक्षण अनगु मन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री
ल्वतरण तथा ढुवानी आदी)
ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदेश
तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप सामग्रीको
२.७.२२.२१८ ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी िचय (प्रदेश
२२५२२ ९८७
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका रोगीके ा
२.७.२५.३
२२५२२ १००
उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार
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२२ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२३ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२४ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

स्वास््य
२५ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
काययक्रम
स्वास््य
२६ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
काययक्रम
स्वास््य
२७ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक तथा ल्जलला
अस्पतालहरूमा आउने ल्बरामीहरूको यातायात र
ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात
िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू.
५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
२.७.२५.४ पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट २२५२२
अनगु मन तथा अनसाइयट कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा सरकारी
तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा स्वास््य प्रदायक
सस्ं थाहरुलाई जानकारी ल्दने, औलो ल्नयन्त्रण
काययको लागी आवश्यक ल्वल्भन्त्न सामानहरु
२.७.२५.६ (प्रयोगशालालाई तथा औलो फाुँटको लागी
२२५२२
आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद गने, समदु ायमा
आधाररत परीक्षणको लाल्ग Selectced FCHVs /
AHW / ANM लाई ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा
Intensified Case Dete
अस्पतालहरूमा Early Warning and
२.७.५.१२ Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
२२५२२
अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य सस्ं थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने कमयचारीहरुलाइय
२.७.२२.१६७
२२५२२
एल एम आइ एस, एच एम आई एस फारमहरुका
बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको डाटा
भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक बैठक,
२.७.२२.१६८
२२५२२
चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै बाल्षयक
प्रल्तवेदन तयारी समेत
२.७.२२.१८५

त्याक
ं गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
२२५२२
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम
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एल एम आइ एस, एच एम आई एस र ल्ड एच आई
एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट कोल्चङ
ल्जललाबाट संचालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घांटी तथा मि
ु स्वास््य सम्वल्न्त्ध
उपचारात्मक सेवा
२८ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ अल्भमि
२२५२२ १०००
ु ीकरण तथा आधारभतू स्वास््य सेवा
काययक्रम
सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण काययसचं ालन ल्नदेल्शकामा
उललेि भए बमोल्जम उललेल्ित काययक्रमहरु
संचालन गने )
जम्मा
२५३१३
(२४) स्वास््र् कार्ािलर्, िवलपरु (ब.स.ु प.ू ) ।
(संघ सशति अिुदाि)
कार्िक्रम
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
बजेट उपशीषिक
कोड
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४६०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा
२.७.२२.१७३
२२५२२ १००
समीक्षा गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व
२.७.२२.१७४
२२५२२ १३७
क्षयरोग ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा
२.७.२२.१७७ गरीब ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण २२५२२ २१६
भत्ता
२.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनु तायजगी ताल्लम २२५२२ १९०
औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका ल्बरामीहरूका
लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू
२.७.२२.२५३
२२५२२ ५००
परीक्षण तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा
जल्टलता व्यवस्थापन िचय

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
६ ३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३४
२२५२२ ११९५
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
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७

८

९

१०

११

१२

बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण २२५२२
काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१६५ लाल्ग सल्मक्षा र सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ २२५२२
काययक्रम
ल्दन ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै ल्जललामा प्रदेश
स्वास््य ल्नदेशनालय र स्वास््य काययलय
माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात
काययक्रम (अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात र सरसफाई
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१६६
२२५२२
प्रबर्धनको लाल्ग योजना गोल्ष्ठ, िोप तथा
काययक्रम
िोप सामाग्री ल्वतरण र ढुवानी, अनगु मन तथा
सपु ररवेक्षण)
ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
संस्थास्तरमा िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१६९ तथा पणू य िोप भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको २२५२२
काययक्रम
लागी सहजीकरण, सपु ररवेक्षण एवम् पणू य
िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा सचं ालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७१ स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन
२२५२२
काययक्रम
व्यवस्थापन ,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र
सरसफाई प्रवयद्धन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने
ताल्लम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१७२
२२५२२
ल्दलाई पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि
काययक्रम
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१२०

८००

५१६

४८५
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बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा
पाल्लकास्तरमा योजना ल्नमायण समेत

१३

१४

१५

१६

१७

एकीकृ त मल्हला स्वास््य
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१८४
२२५२२ १०००
काययक्रम सन्त्चालन
काययक्रम
ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान
य
सचं ालन तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
य
िोप शरुु वातको साथै ल्नयल्मत िोप
सदु ढीकरण र सरसफाई प्रबन्त्धनको लाल्ग
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
व्यवस्थापन िचय (अल्भमल्ु िकरण तथा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१९०
२२५२२ ७३०२
योजना गोल्ष्ठ, स्वास््यकमीीै र स्वयमं सेवक
काययक्रम
ताल्लम, ल्वद्यालय ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण
तथा ल्वद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशल्क्त
पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन र अल्भयान
संचालन)
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
तथा ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१९५
२२५२२ १९६
व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
काययक्रम
लाल्ग
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
िोप उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१९६ शैल्क्षक सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो, २२५२२ १५०
काययक्रम
एफ.एम बाट सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य
संचारका कृ याकलाप संचालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
तयारी र समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण,
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.१९७ कोल्चङ्ग, FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, २२५२२ १७००
काययक्रम
ब्यबहार पररबतयन, सल्ु रल्ढकरण आल्द
)(ल्नदेल्शका बमोल्जम)
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१८

१९

२०

२१

२२

बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत,
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२११ प्रादेल्शक भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन २२५२२ १२९
काययक्रम
स्टोर -\प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र
स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा
अल्भयानहरु) सचं ालन गदाय सक्र
ं मण रोकथाम
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
तथा स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२१२ प्रबर्धन कक्षा संचालन समेतको लागी
२२५२२ ६४०
काययक्रम
सल्जयकल मास्क, हयाण्ड सेल्नटाइजर र हात
धनु े साबनु , िररद तथा ल्वतरण िचय, ७७
ल्जलला माफय त काययक्रम सचं ालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण,
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२१६ जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा
२२५२२ ७८४७
काययक्रम
सामाल्जक पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन,
िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा
ढुवानी आदी)
ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा
एकीकृ त मल्हला स्वास््य
प्रदेश तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप
३५५९११२३ तथा प्रजनन स्वास््य २.७.२२.२१८ सामग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी २२५२२ ११३१
काययक्रम
िचय (प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र
स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका
रोगीके ा उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स,
महामारी तथा रोग
कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग
३५५९११२४
२.७.२५.३
२२५२२ १००
ल्नयन्त्रण काययक्रम
प्रादेल्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने
ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत
सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय
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बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

२३ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२.७.२५.४

२४ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२.७.२५.६

२५ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२.७.२५.७

२६ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२.७.२५.८

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू.
५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य
रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम
२२५२२ १००
प्राल्बल्धकहरूबाट अनगु मन तथा अनसाइयट
कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा
सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा
स्वास््य प्रदायक संस्थाहरुलाई जानकारी ल्दने,
औलो ल्नयन्त्रण काययको लागी आवश्यक
ल्वल्भन्त्न सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा
२२५२२ १००
औलो फाुँटको लागी आवश्यक अन्त्य
सामानहरु) िरीद गने, समुदायमा आधाररत
परीक्षणको लाल्ग Selectced FCHVs /
AHW / ANM लाई ताल्लम, मोबाइल
टोली द्वारा Intensified Case Dete
हात्तीपाइले इन्त्डेल्मक ल्जललाहरूमा मोवील्डटी
म्याल्पंग, ल्बरामी ब्यवस्थापन तथा अपाुँगता
रोकथाम सम्बल्न्त्ध काययक्रम सञ्चालन गने ।
(धनकुटा १६५०, ल्सराहा ४१५०, सलायही
४७५०, रौतहट ८००, काभ्रेपलाञ्चोक
२२५२२ ३२००
३७००, मकवानपरु २१००, लल्लतपरु
२१००, स्याङ्जा ८००, बागलङु ३२००,
प्यठू ान २०००, रूकुम पवु य ९००, बल्दयया
२७५०, रूकुम पल्िम १३५०, सलयान ७००,
दाचयल
ु ा १८००, बझा
औलो तथा कालाजार रोग प्रभाल्वत
क्षेरहरूमा रोग ल्नयन्त्रण गनय ल्बषादी
२२५२२ १५०
ल्छड्काउका लाल्ग स्वास््यकमीहरूलाइय
ताल्लम
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बजेट उपशीषिक

२७ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२८ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२९ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

३० ३५५९११२५

स्वास््य ब्यवस्थापन
काययक्रम

३१ ३५५९११२५

स्वास््य ब्यवस्थापन
काययक्रम

३२ ३५५९११२५

स्वास््य ब्यवस्थापन
काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

अस्पतालहरूमा Early Warning and
Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
२.७.५.१२
२२५२२ १५०
अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको
संचालन िचय
हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवु ाउने
अल्भयानको योजना तथा सल्मक्षा गोष्ठी,
ल्जललाबाट पाल्लकासम्म औषल्ध तथा IEC
ढुवानी, ल्जलला समन्त्वय सल्मल्तको ल्मल्टङ,
२.७.६.३ परकार अन्त्तकृय या, ल्बज्ञापन, छपाइय,
२२५२२ ४८३
हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध सेवन पिात
असर देल्िएका ल्बरामीहरूको उपचारका
लाल्ग अस्पतालहरूमा हुने िचयको सोधभनाय
तथा अनगु मन र मलु याङ्कन
सपयदश
ं एवम रे ल्वज रोग उपचारका लाल्ग
२.७.६.५ आवश्यक भ्याल्क्सन एवंम औषधी प्रक्षेपण २२५२२ २००
सम्बन्त्धी सल्मक्षा
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू
साथै स्वास््य संस्थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने
२.७.२२.१६७
२२५२२ २४०
कमयचारीहरुलाइय एल एम आइ एस, एच एम
आई एस फारमहरुका बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको
डाटा भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक
२.७.२२.१६८
२२५२२ ३८५
बैठक, चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै
बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्याक
ं गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य
२.७.२२.१८५ संस्थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई २२५२२ १२०
एस र ल्ड एच आई एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट
कोल्चङ
जम्मा
३००८२
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(२५) कार्ािलर् : स्वास््र् कार्ािलर्, मुस्ताङ ।
(संघ सशति अिुदाि)
कार्िक्रम
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
कोड
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०७४१०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा समीक्षा
२.७.२२.१७३
२२५२२ १२६
गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व क्षयरोग
२.७.२२.१७४
२२५२२
८५
ल्दवस मनाउने
पनु ः उपचारमा दताय भएका एवं असहाय तथा गरीब
२.७.२२.१७७
२२५२२
८
ल्बरामीहरुलाई उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता
२.७.२२.२२१ क्षयरोगको मोडुलर ताल्लम
२२५२२ २९०

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
५ ३५५९११२३
२.७.२२.१३४
२२५२२
प्रजनन स्वास््य
स्वास््य काययक्रम
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
६ ३५५९११२३
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण
२२५२२
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
एकीकृ त मल्हला
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं सरसफाई
स्वास््य तथा
प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको लाल्ग सल्मक्षा र
७ ३५५९११२३
२.७.२२.१६५
२२५२२
प्रजनन स्वास््य
सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन ७ वटै प्रदेश र ७७
काययक्रम
वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य ल्नदेशनालय र स्वास््य
काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
(अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड
स्वास््य तथा
८ ३५५९११२३
२.७.२२.१६६ िोप शरुु वात र सरसफाई प्रबर्धनको लाल्ग योजना २२५२२
प्रजनन स्वास््य
गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप सामाग्री ल्वतरण र ढुवानी,
काययक्रम
अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण)
एकीकृ त मल्हला
ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
९ ३५५९११२३
२.७.२२.१६९
२२५२२
स्वास््य तथा
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
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५०५

१२०

२००

१५९
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प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण,
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन
िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध गनय
नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
२.७.२२.१७१
२२५२२
स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन व्यवस्थापन
,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलेन्त्स र सरसफाई प्रवयद्धन
सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
२.७.२२.१७२
२२५२२
मल्हना सचं ालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
ल्नमायण समेत

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
११ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
१२ ३५५९११२३
२.७.२२.१८४
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम सन्त्चालन
काययक्रम
ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान संचालन
य
तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप शरुु वातको
य
एकीकृ त मल्हला
साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र सरसफाई
स्वास््य तथा
प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय (अल्भमल्ु िकरण
१३ ३५५९११२३
२.७.२२.१९०
प्रजनन स्वास््य
तथा योजना गोल्ष्ठ, स्वास््यकमीीै र स्वयमं सेवक
काययक्रम
ताल्लम, ल्वद्यालय ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा
ल्वद्यालयमा कक्षा संचालन, जनशल्क्त पररचालन,
सपु ररवेक्षण अनगु मन र अल्भयान संचालन)
एकीकृ त मल्हला
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
स्वास््य तथा
१४ ३५५९११२३
२.७.२२.१९५ ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन
प्रजनन स्वास््य
के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई िोप
१५ ३५५९११२३
२.७.२२.१९६
स्वास््य तथा
उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक
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२२५२२

२५०

१७०

७००
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१४४

२२५२२

१००

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं ब.उ.शी.िं. बजेट उपशीषिक
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१६ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१७ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१८ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
१९ ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
स्वास््य तथा
२० ३५५९११२३
प्रजनन स्वास््य
काययक्रम
२१ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो, एफ.एम बाट
सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य सचं ारका कृ याकलाप
सचं ालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
२.७.२२.१९७
२२५२२ १५००
FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार पररबतयन,
सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
२.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश २२५२२
२८
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
संचालन गदाय संक्रमण रोकथाम तथा स्वास््यकमीको
सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन कक्षा संचालन समेतको
२.७.२२.२१२
२२५२२ २२०
लागी सल्जयकल मास्क, हयाण्ड सेल्नटाइजर र हात
धनु े साबनु , िररद तथा ल्वतरण िचय, ७७ ल्जलला
माफय त काययक्रम संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र ल्टम
पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
२.७.२२.२१६
२२५२२ २६६४
पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक पररचालन,
सपु ररवेक्षण अनगु मन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री
ल्वतरण तथा ढुवानी आदी)
ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदेश
तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप सामग्रीको
२.७.२२.२१८ ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी िचय (प्रदेश
२२५२२ ३६१
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका रोगीके ा
२.७.२५.३
२२५२२ १००
उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार
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२२ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२३ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

२४ ३५५९११२४

महामारी तथा रोग
ल्नयन्त्रण काययक्रम

स्वास््य
२५ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
काययक्रम
स्वास््य
२६ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
काययक्रम
स्वास््य
२७ ३५५९११२५ ब्यवस्थापन
काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक तथा ल्जलला
अस्पतालहरूमा आउने ल्बरामीहरूको यातायात र
ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात
िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू.
५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
२.७.२५.४ पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट २२५२२
अनगु मन तथा अनसाइयट कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा सरकारी
तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा स्वास््य प्रदायक
सस्ं थाहरुलाई जानकारी ल्दने, औलो ल्नयन्त्रण
काययको लागी आवश्यक ल्वल्भन्त्न सामानहरु
२.७.२५.६ (प्रयोगशालालाई तथा औलो फाुँटको लागी
२२५२२
आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद गने, समदु ायमा
आधाररत परीक्षणको लाल्ग Selectced FCHVs /
AHW / ANM लाई ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा
Intensified Case Dete
अस्पतालहरूमा Early Warning and
२.७.५.१२ Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
२२५२२
अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य सस्ं थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने कमयचारीहरुलाइय
२.७.२२.१६७
२२५२२
एल एम आइ एस, एच एम आई एस फारमहरुका
बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको डाटा
भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक बैठक,
२.७.२२.१६८
२२५२२
चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै बाल्षयक
प्रल्तवेदन तयारी समेत
२.७.२२.१८५

त्याक
ं गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
२२५२२
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य संस्थाहरुमा
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५०
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२७०
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कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

एल एम आइ एस, एच एम आई एस र ल्ड एच आई
एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट कोल्चङ
ल्जललाबाट संचालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घांटी तथा मि
ु स्वास््य सम्वल्न्त्ध
उपचारात्मक सेवा
२८ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ अल्भमि
२२५२२ ८००
ु ीकरण तथा आधारभतू स्वास््य सेवा
काययक्रम
सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण काययसचं ालन ल्नदेल्शकामा
उललेि भए बमोल्जम उललेल्ित काययक्रमहरु
संचालन गने )
जम्मा
११९१४
(२६) स्वास््र् कार्ािलर्, मिाङ ।
(सघं सशति अिदु ाि)

कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०७४००१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.िं. बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वश्ले षण तथा समीक्षा
१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१७३
२२५२२ १०५
गोष्ठी
स्थलगत अनल्ु शक्षणा तथा अनगु मन र ल्वश्व
२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.१७४
२२५२२
८१
क्षयरोग ल्दवस मनाउने
३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२२१ क्षयरोगको मोडुलर ताल्लम
२२५२२ २१०
एकीकृ त मल्हला
पररवार ल्नयोजन ल्कशोर ल्कशोरी तथा प्रजनन्
४ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३४
२२५२२ ४९४
स्वास््य काययक्रम
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण २२५२२ १२०
स्वास््य काययक्रम
प्रदेस तथा ल्जललास्तरमा ीः अल्भयानहरुको
एकीकृ त मल्हला
सल्मक्षा, पणू िोप घोषणा र ल्दगोपना एवं
६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१६५
२२५२२ २५०
सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रमको ल्नरन्त्तरताको लाल्ग
स्वास््य काययक्रम
सल्मक्षा र सक्ष्ु म योजना तयारी गोल्ष्ठ २ ल्दन ७ वटै
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एकीकृ त मल्हला
७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१० ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

प्रदेश र ७७ वटै ल्जललामा प्रदेश स्वास््य
ल्नदेशनालय र स्वास््य काययलय माफय त
ल्नयल्मत िोपमा टाईफाईड िोप शरुु वात
काययक्रम (अल्भयानको सल्मक्षा र ल्नयल्मत िोपमा
२.७.२२.१६६ टाईफाईड िोप शरुु वात र सरसफाई प्रबर्धनको २२५२२
लाल्ग योजना गोल्ष्ठ, िोप तथा िोप सामाग्री
ल्वतरण र ढुवानी, अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण)
ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा
िोप, सरसफाई प्रवयद्धन काययक्रम तथा पणू य िोप
२.७.२२.१६९ भेररल्फके सन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण, २२५२२
सपु ररवेक्षण एवम् पणू य िोप घोषणा सभा
व्यवस्थापन िचय
गणु स्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसफाई
प्रवयद्धनमा संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बृल्द्ध गनय
नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका
२.७.२२.१७१
२२५२२
स्वास््यकमीहरुलाई िोप, कोलडचेन व्यवस्थापन
,ए.ई.एफ.आई., सल्भयलन्त्े स र सरसफाई प्रवयद्धन
सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम
िोपको पहुचं बढाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई
पणू यिोप सल्ु नल्ित गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप
२.७.२२.१७२
२२५२२
मल्हना सचं ालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना
ल्नमायण समेत

१७०

२२५

२५०

१७०

एकीकृ त मल्हला
स्वास््य कायायलय माफय त मातृ तथा नवल्शशु
११ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१८४
२२५२२ ७००
काययक्रम सन्त्चालन
स्वास््य काययक्रम
ल्जलला स्तर ीः टाईफाइड
िोप अल्भयान
य
संचालन तथा ल्नयल्मत िोपमा टाईफाइड
िोप
य
एकीकृ त मल्हला
शरुवातको साथै ल्नयल्मत िोप सदु ढीकरण र
१२ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.१९० ु
२२५२२ २३२६
सरसफाई प्रबन्त्धनको लाल्ग व्यवस्थापन िचय
स्वास््य काययक्रम
(अल्भमल्ु िकरण तथा योजना गोल्ष्ठ,
स्वास््यकमीीै र स्वयमं सेवक ताल्लम, ल्वद्यालय
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एकीकृ त मल्हला
१३ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
१४ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१५ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१६ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

एकीकृ त मल्हला
१७ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम
एकीकृ त मल्हला
१८ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन
स्वास््य काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

ल्शक्षक अल्भमल्ु िकरण तथा ल्वद्यालयमा कक्षा
सचं ालन, जनशल्क्त पररचालन, सपु ररवेक्षण
अनगु मन र अल्भयान सचं ालन)
िोप कोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा
ल्वधतु महशल
ु भक्त
ु ाल्न -प्रदेश आपतू ी
२.७.२२.१९५
व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको
लाल्ग
िोप तथा पणू य िोपको बारे मा जनचेतना बढाई
िोप उपयोग बृल्द्धको लाल्ग स्थाल्नय भाषामा
२.७.२२.१९६ शैल्क्षक सामाल्ग्र उत्पादन, स्थाल्नय रे ल्डयो,
एफ.एम बाट सचु ना प्रशारणलगायत अन्त्य
सचं ारका कृ याकलाप सचं ालन ७७ ल्जलला
ल्सल्बआईएमएनल्सआई काययक्रम (कोच तयारी र
समता तथा पहुचुँ अल्भमि
ु ीकरण, कोल्चङ्ग,
२.७.२२.१९७ FBIMNCI क्षमता अल्भवृल्द्ध, ब्यबहार
पररबतयन, सल्ु रल्ढकरण आल्द )(ल्नदेल्शका
बमोल्जम)
िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ममयत र आकल्ष्मक
व्यवस्थापन, रे ल्िल्जरे टर भ्यान समेत, प्रादेल्शक
२.७.२२.२११ भ्याल्क्सन स्टोर, ल्जलला भ्याल्क्सन स्टोर -\प्रदेश
आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग
िोप काययक्रम (ल्नयल्मत िोप तथा अल्भयानहरु)
संचालन गदाय संक्रमण रोकथाम तथा
स्वास््यकमीको सरु क्षा र सरसफाई प्रबर्धन कक्षा
२.७.२२.२१२
सचं ालन समेतको लागी सल्जयकल मास्क, हयाण्ड
सेल्नटाइजर र हात धनु े साबनु , िररद तथा ल्वतरण
िचय, ७७ ल्जलला माफय त काययक्रम संचालन
कोल्भड ( १९ िोप अल्भयान संचालन तथा
२.७.२२.२१६ व्यवस्थापन िचय (ए.ई.एफ.आई व्यवस्थापन र
ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमल्ु िकरण, जनशल्क्त
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२२५२२

१५८

२२५२२

१००

२२५२२ १५००

२२५२२

२४

२२५२२

२००

२२५२२ २५५८

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक
पररचालन, सपु ररवेक्षण अनगु मन, िोप तथा
कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा ढुवानी आदी)
ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा
एकीकृ त मल्हला
प्रदेश तथा ल्जललाबाट भ्याल्क्सन तथा िोप
१९ ३५५९११२३ स्वास््य तथा प्रजनन २.७.२२.२१८ सामग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा ढुवानी िचय २२५२२
स्वास््य काययक्रम
(प्रदेश आपतू ी व्यवस्थापन के न्त्र र स्वास््य
कायायलयहरुको लाल्ग)
अल्भमल्ू िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका
रोगीके ा उपचार तथा के स बेस सल्भयलेन्त्स,
कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादेल्शक
महामारी तथा रोग
२० ३५५९११२४
२.७.२५.३ तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने
२२५२२
ल्नयन्त्रण काययक्रम
ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत
सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र
ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००)
ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने, ल्कटजन्त्य रोगहरूको
महामारी तथा रोग
२१ ३५५९११२४
२.७.२५.४ पररमाल्जयत ल्नदेल्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट २२५२२
ल्नयन्त्रण काययक्रम
अनगु मन तथा अनसाइयट कोल्चङ
राल्ष्ट्रय औलो उपचार ल्नदेल्शका को बारे मा
सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल तथा
स्वास््य प्रदायक सस्ं थाहरुलाई जानकारी ल्दने,
औलो ल्नयन्त्रण काययको लागी आवश्यक ल्वल्भन्त्न
महामारी तथा रोग
सामानहरु (प्रयोगशालालाई तथा औलो फाुँटको
२२ ३५५९११२४
२.७.२५.६
२२५२२
ल्नयन्त्रण काययक्रम
लागी आवश्यक अन्त्य सामानहरु) िरीद गने,
समदु ायमा आधाररत परीक्षणको लाल्ग
Selectced FCHVs / AHW / ANM लाई
ताल्लम, मोबाइल टोली द्वारा Intensified Case
Dete
महामारी तथा रोग
अस्पतालहरूमा Early Warning and
२३ ३५५९११२४
२.७.५.१२
२२५२२
ल्नयन्त्रण काययक्रम
Reporting System (EWARS) सम्बल्न्त्ध
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३१३

१००

१००

५०

१००

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

अल्भमल्ु िकरण, सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन
िचय
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरू साथै
स्वास््य ब्यवस्थापन
स्वास््य संस्थामा डाटा इल्न्त्ट्र गने कमयचारीहरुलाइय
२४ ३५५९११२५
२.७.२२.१६७
काययक्रम
एल एम आइ एस, एच एम आई एस फारमहरुका
बारे मा ओररयण्टेशन
स्वास््य कायायलय माफय त स्थानीय तहहरूको
स्वास््य ब्यवस्थापन
डाटा भेररल्फके शन एवं गणु स्तर सधु ार, माल्सक
२५ ३५५९११२५
२.७.२२.१६८
काययक्रम
बैठक, चौमाल्सक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै
बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी समेत
त्याक
ं गणु स्तर सधु ारकालाल्ग स्वास््य
कायायलयबाट स्थानीय तह एवं स्वास््य
स्वास््य ब्यवस्थापन
२६ ३५५९११२५
२.७.२२.१८५ संस्थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई एस
काययक्रम
र ल्ड एच आई एस एस सम्बन्त्धी अनसाइट
कोल्चङ
ल्जललाबाट सचं ालन हुने उपचारात्मक सेवा
अन्त्तगयतका काययक्रम ( न्त्यनु तम सेवा मापदण्ड,
आुँिा,नाक,कान,घांटी तथा मि
ु स्वास््य
उपचारात्मक सेवा
२७ ३५५९११२८
२.७.२२.१७५ सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण तथा आधारभतू
काययक्रम
स्वास््य सेवा सम्वल्न्त्ध अल्भमि
ु ीकरण
काययसचं ालन ल्नदेल्शकामा उललेि भए बमोल्जम
उललेल्ित काययक्रमहरु सचं ालन गने )
जम्मा
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२२५२२

२१०

२२५२२

२८०

२२५२२

१०५

२२५२२

८००

११६९९

स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

आर्ुवेद औषधालर् /
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(२७) गण्डकी आर्ुवेद औषधालर्, कास्की ।
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८३९०१४
(संघ सशति अिुदाि)
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
आयवेद सेवा
१ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ १६००
काययक्रम
आयवेद सेवा
२ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१७६ अनगु मन मलू याक
२२५२२
७०
ं न,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय
काययक्रम
आयवेद सेवा
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
३ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
आयवु ेद सेवा
४ ३५५९११३०
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक २२५२२ १२५
काययक्रम
सल्मक्षा गोष्ठी
नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य सेवा
आयवु ेद सेवा
५ ३५५९११३०
२.७.२२.१८२ के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य सल्मत २२५२२ १९१०
काययक्रम
गठन
आयवेद सेवा
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार
६ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
काययक्रम
िररद
आयवेद सेवा
७ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२
८०
काययक्रम
आयवेद सेवा
ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
८ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१९९
२२५२२ १००
काययक्रम
ल्शल्वर
आयवेद सेवा
९ ३५५९११३० ु
२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम
२२५२२ ५२०
काययक्रम
आयवेद सेवा
१० ३५५९११३० ु
२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम
२२५२२
७५
काययक्रम
राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
आयवु ेद सेवा
११ ३५५९११३०
२.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग २२५२२
६०
काययक्रम
ल्दवस
आयवेद सेवा
१२ ३५५९११३० ु
२.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण
२२५२२
७५
काययक्रम
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स्वास््र् तथा जिसख्ं र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

१३ ३५५९११३०

आयवु ेद सेवा
काययक्रम

१४ ३५५९११३०

आयवु ेद सेवा
काययक्रम

आयवु ेद सेवा
काययक्रम
आयवेद सेवा
१६ ३५५९११३० ु
काययक्रम
आयवेद सेवा
१७ ३५५९११३० ु
काययक्रम
आयवेद सेवा
१८ ३५५९११३० ु
काययक्रम
१५ ३५५९११३०

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

आयवु ेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री
२२५२२
ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
२.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
२.७.२२.२०७

२.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२
आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
२.७.२२.२४०
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
२.७.२२.२१४

२.७.२२.२८३ phc मा जीवनशैली व्यवस्थापन काययक्रम
जम्मा

५०
५०
३७०

२२५२२

७५

२२५२२

१००

२२५२२

९००
६२३५

(२८) धौलार्गरी आर्ुवेद औषधालर्, बाग्लुङ ।
कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०८४५०१४
(संघ सशति अिुदाि)
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.िं. बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
आयवेद सेवा
१ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ १७००
काययक्रम
आयवेद सेवा
२ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१७६ अनगु मन मलू यांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय
२२५२२
७०
काययक्रम
आयवेद सेवा
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
३ ३५५९११३० ु
२.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
आयवु ेद सेवा
४ ३५५९११३०
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक २२५२२ १२५
काययक्रम
सल्मक्षा गोष्ठी
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क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

आयवेद सेवा
५ ३५५९११३० ु
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
३५५९११३०
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
३५५९११३०
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
३५५९११३०
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
३५५९११३०
काययक्रम

६ ३५५९११३०
७
८
९
१०

आयवेद सेवा
११ ३५५९११३० ु
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
काययक्रम
आयवेद सेवा
१३ ३५५९११३० ु
काययक्रम
१२ ३५५९११३०

१४ ३५५९११३०

आयवु ेद सेवा
काययक्रम

आयवु ेद सेवा
काययक्रम
आयवेद सेवा
१६ ३५५९११३० ु
काययक्रम
आयवेद सेवा
१७ ३५५९११३० ु
काययक्रम
१५ ३५५९११३०

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य सेवा
२.७.२२.१८२ के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य सल्मत २२५२२ १९१०
गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
िररद
२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम

२२५२२

८०

ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
ल्शल्वर

२२५२२

१००

२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम

२२५२२

५२०

२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम

२२५२२

७५

राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
२.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग
ल्दवस

२२५२२

६०

२.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण

२२५२२

१००

२.७.२२.१९९

आयवु ेद सस्ं थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री
२२५२२
ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
२.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
२.७.२२.२०७

२.७.२२.२१३ प्रयोगशाला सचं ालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२
आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
२.७.२२.२४०
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
जम्मा
२.७.२२.२१४
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५०
५०
३७०

२२५२२

७५

२२५२२

१००
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(२९) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, स्र्ाङ्जा ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं

बजेट उपशीषिक

आयवु ेद सेवा
काययक्रम
आयवेद सेवा
२ ३५५९११३० ु
काययक्रम
आयवेद सेवा
३ ३५५९११३० ु
काययक्रम
१ ३५५९११३०

४ ३५५९११३०

आयवु ेद सेवा
काययक्रम

५ ३५५९११३०

आयवु ेद सेवा
काययक्रम

आयवु ेद सेवा
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
३५५९११३०
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
३५५९११३०
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
३५५९११३०
काययक्रम
आयवु ेद सेवा
३५५९११३०
काययक्रम

६ ३५५९११३०
७
८
९
१०

आयवेद सेवा
११ ३५५९११३० ु
काययक्रम
१२ ३५५९११३०

आयवु ेद सेवा
काययक्रम

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४३०१४
रकम : (रु. हजारमा)
खचि
कार्िक्रम
रकम
शीषिक

कार्िक्रम
कोड
२.७.२२.१७० औषधी िररद

२२५२२ १६००

२.७.२२.१७६ अनगु मन मलू याक
ं न,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय

२२५२२

७०

जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
२२५२२
२५
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक २२५२२ १२५
सल्मक्षा गोष्ठी
नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य सेवा
२.७.२२.१८२ के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य सल्मत २२५२२ २५३०
गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
िररद
२.७.२२.१८०

२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम

२२५२२

८०

ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
ल्शल्वर

२२५२२

१००

२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम

२२५२२

५२०

२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम

२२५२२

७५

राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
२.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग
ल्दवस

२२५२२

६०

२.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण

२२५२२

७५

२.७.२२.१९९
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बजेट उपशीषिक

१३ ३५५९११३०

आयवु ेद सेवा
काययक्रम

१४ ३५५९११३०

आयवु ेद सेवा
काययक्रम

आयवु ेद सेवा
काययक्रम
आयवेद सेवा
१६ ३५५९११३० ु
काययक्रम
आयवेद सेवा
१७ ३५५९११३० ु
काययक्रम
१५ ३५५९११३०

(३०) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, तिहाँ ।
(सघं सशति अिदु ाि)
क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

१ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

आयवु ेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री
२२५२२
ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
२.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
२.७.२२.२०७

२.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२
आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
२.७.२२.२४०
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
जम्मा
२.७.२२.२१४

५०
५०
३७०

२२५२२

७५

२२५२२

१००
५९५५

कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०८३८०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
२.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ १६००
२.७.२२.१७६ अनगु मन मलू याक
७०
ं न,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
२.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी
२२५२२ १२५
समन्त्वयात्मक सल्मक्षा गोष्ठी
नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य
२.७.२२.१८२ सेवा के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य २२५२२ २५३०
सल्मत गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
औजार िररद
२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२
८०
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बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
२२५२२ १००
ल्शल्वर
२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम
२२५२२ ५२०
२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम
२२५२२
७५
राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
२.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग २२५२२
६०
ल्दवस
२.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण
२२५२२
७५
आयवु ेद सस्ं थालाइ औषधी तथा अन्त्य
२.७.२२.२०७
२२५२२
५०
सामाग्री ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
२.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
५०
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
२.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२ ३७०
आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
२.७.२२.२१४
२२५२२
७५
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
२.७.२२.२४०
२२५२२ १००
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
जम्मा
५९५५

८ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९
९ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१० ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
११ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

(३१) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, गोरखा ।
(संघ सशति अिुदाि)

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८३६०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.िं. बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
१ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ १६००
२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनगु मन मलू यांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२
७०
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
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बजेट उपशीषिक

४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
८ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
९ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१० ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
११ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी
२२५२२ १२५
समन्त्वयात्मक सल्मक्षा गोष्ठी
नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य
२.७.२२.१८२ सेवा के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य २२५२२ ३१५०
सल्मत गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
औजार िररद
२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२
८०
ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
२.७.२२.१९९
२२५२२ १००
ल्शल्वर
२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम
२२५२२ ५२०
२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम
२२५२२
७५
राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
२.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग २२५२२
६०
ल्दवस
२.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण
२२५२२
७५
आयवु ेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य
२.७.२२.२०७
२२५२२
५०
सामाग्री ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
२.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
५०
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
२.७.२२.२१३ प्रयोगशाला सचं ालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२ ३७०
आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
२.७.२२.२१४
२२५२२
७५
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
२.७.२२.२४०
२२५२२ १००
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
जम्मा
६५७५
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(३२) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, लमजङ
ु ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं

बजेट उपशीषिक

१ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
८ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
९ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१० ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
११ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८३७०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
२.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ १६००
२.७.२२.१७६ अनगु मन मलू यांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२
७०
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
२.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी
२२५२२ १२५
समन्त्वयात्मक सल्मक्षा गोष्ठी
नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य
२.७.२२.१८२ सेवा के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य २२५२२ १९१०
सल्मत गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
औजार िररद
२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२
८०
ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
२.७.२२.१९९
२२५२२ १००
ल्शल्वर
२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम
२२५२२ ५२०
२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम
२२५२२
७५
राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
२.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग २२५२२
६०
ल्दवस
२.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण
२२५२२
७५
आयवु ेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य
२.७.२२.२०७
२२५२२
५०
सामाग्री ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
२.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
५०
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
२.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२ ३७०
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बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
१७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२४० ु
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
जम्मा
१६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१४

(३३) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, पवित ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

१ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
८ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
९ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१० ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

२२५२२

७५

२२५२२

१००
५३३५

कार्ािलर् कोड िं. : ३५५०८४२०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
२.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ १५००
२.७.२२.१७६ अनगु मन मलू यांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२
७०
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
२.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी
२२५२२ १२५
समन्त्वयात्मक सल्मक्षा गोष्ठी
नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य
२.७.२२.१८२ सेवा के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य २२५२२ १९१०
सल्मत गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
औजार िररद
२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२
८०
ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
२.७.२२.१९९
२२५२२ १००
ल्शल्वर
२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम
२२५२२ ५२०
२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम
२२५२२
७५
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बजेट उपशीषिक

११ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

(३४) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, म्र्ाग्दी ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं

बजेट उपशीषिक

१ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
२.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग २२५२२
६०
ल्दवस
२.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण
२२५२२
७५
आयवु ेद सस्ं थालाइ औषधी तथा अन्त्य
२.७.२२.२०७
२२५२२
५०
सामाग्री ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
२.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
५०
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
२.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२ ३७०
आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
२.७.२२.२१४
२२५२२
७५
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
२.७.२२.२४०
२२५२२ १००
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
जम्मा
५२३५
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४४०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
२.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ १४००
२.७.२२.१७६ अनगु मन मलू यांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२
७०
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
२.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी
२२५२२ १२५
समन्त्वयात्मक सल्मक्षा गोष्ठी
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
८ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
९ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१० ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
११ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

कार्िक्रम
कोड

कार्िक्रम

खचि
रकम
शीषिक

नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य
२.७.२२.१८२ सेवा के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य २२५२२ १९१०
सल्मत गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
औजार िररद
२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२
८०
ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
२.७.२२.१९९
२२५२२ १००
ल्शल्वर
२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम
२२५२२ ५२०
२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम
२२५२२
७५
राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
२.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग २२५२२
६०
ल्दवस
२.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण
२२५२२
७५
आयवु ेद सस्ं थालाइ औषधी तथा अन्त्य
२.७.२२.२०७
२२५२२
५०
सामाग्री ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
२.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
५०
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
२.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२ ३७०
आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
२.७.२२.२१४
२२५२२
७५
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
२.७.२२.२४०
२२५२२ १००
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
जम्मा
५१३५
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आ.व. २०७८/०७९ को बार्षि क र्वकास कार्िक्रम तथा बजे ट

(३५) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, िवलपरु (ब.स.ु प.ू ) ।
कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४६०१४
(संघ सशति अिुदाि)
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं
बजेट उपशीषिक
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
१ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ १३००
२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनगु मन मलू यांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२
७०
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी
२२५२२ १२५
समन्त्वयात्मक सल्मक्षा गोष्ठी
नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य
५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८२ सेवा के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य २२५२२ १२९०
सल्मत गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी
६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९
२२५२२
५०
औजार िररद
७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२
८०
ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
८ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९
२२५२२ १००
ल्शल्वर
९ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम
२२५२२ ५२०
१० ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम
२२५२२
७५
राल्ष्ट्रय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी
११ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ जयल्न्त्त,राल्ष्ट्रय योग ल्दवस,अन्त्तराल्ष्ट्रय योग २२५२२
६०
ल्दवस
१२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबटु ीबाट चणू य औषधी ल्नमायण
२२५२२
७५
आयवेद सस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य
१३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ ु ं
२२५२२
५०
सामाग्री ढुवानी
स्तनपायी आमालाइ मातृल्शशु सरु क्षाथय
१४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ दग्ु धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी ल्वतरण
२२५२२
५०
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
१५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलु क समेत) २२५२२ ३७०
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क्र.सं ब.उ.शी.िं.

बजेट उपशीषिक

कार्िक्रम
कोड

खचि
रकम
शीषिक

कार्िक्रम

आयवु ेद सम्वन्त्धी सचू नामल
ू क समाग्री
उत्पादन,प्रकाशन तथा प्रशारण
आयवेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता
१७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२४० ु
अल्भबृल्द्ध ताल्लम
जम्मा
१६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१४

(३६) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, मुस्ताङ ।
(संघ सशति अिुदाि)
क्र.सं ब.उ.शी.ि.ं

बजेट उपशीषिक

१ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
२ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
३ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
४ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
५ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
६ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
७ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
८ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
९ ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम
१० ३५५९११३० आयवु ेद सेवा काययक्रम

२२५२२

७५

२२५२२

१००
४४१५

कार्ािलर् कोड ि.ं : ३५५०८४१०१४
रकम : (रु. हजारमा)
कार्िक्रम
खचि
कार्िक्रम
रकम
कोड
शीषिक
२.७.२२.१७० औषधी िररद
२२५२२ ८००
२.७.२२.१७६ अनगु मन मलू यांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२
७०
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा
२.७.२२.१८०
२२५२२
२५
काययक्रम(व्यवस्थापन िचय)
स्थानीय जनप्रल्तल्नधी समेतको सहभाल्गतामा
२.७.२२.१८१ आयवु ेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी
२२५२२ १२५
समन्त्वयात्मक सल्मक्षा गोष्ठी
नागररक आरोग्य काययक्रम(नागररक आरोग्य
२.७.२२.१८२ सेवा के न्त्र स्थापना र ल्जलला नागररक आरोग्य २२५२२ १९१०
सल्मत गठन
मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी
२.७.२२.१८९
२२५२२
५०
औजार िररद
२.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवु ेद तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२
८०
ल्नःशलु क आयवु ेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा
२.७.२२.१९९
२२५२२ १००
ल्शल्वर
२.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवू यकमय काययक्रम
२२५२२ ५२०
२.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम
२२५२२
७५
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(३७) आर्ुवेद स्वास््र् के न्त्र, मिाङ ।
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