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भुर्मका 

 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशेको आ.व. २०७९/०८० को काययक्रम तथा बजेटमा उल्ललल्ित ल्वकास काययक्रम समावेश 

गरी यो पलु्स्तका तयार गररएको छ । प्रदशे मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सचूना प्रणाली (Provincial Line Ministry Budget Information 

System : P-LMBIS) मा प्रल्वल्ि भएका काययक्रम तथा बजेट र अथय मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशेको आ.व. २०७९/०८० को बाल्षयक ल्वकास काययक्रम 

पलु्स्तकामा भएको काययक्रम तथा बजेटलाई सकेसम्म शदु्ध रुपमा साभार गने कोल्शस गररएको छ । साभार गररएका काययक्रमहरुको मूल रुप P-LMBIS 

मै हुने भएकोले काययक्रम तथा बजेटको बारेमा कुनै दलु्वधा भएको िण्डमा P-LMBIS प्रल्वल्ि भएको त्याङ्क नै आधाकाररक हुने हुुँदा उक्त 

प्रणालीबाटै रुज ुगरी एल्कन गनय सल्कनेछ । प्रस्ततु पलु्स्तकामा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशेबाट तयार गरी प्रल्वल्ि गररएका काययक्रम 

तथा नेपाल सरकारबाट हस्तान्त्तरण भएका सशतय अनदुान काययक्रमहरु कायायलयगत रुपमा एकमषु्ठ गरी राल्िएको छ । उपभोग तथा कायायलय सञ्चालन 

िचय शीषयकहरु समावेश गररएको छैन ।  

कार्िक्रम तथा बजेट कार्ािन्त्वर्नमा सबै सरोकारवालाहरुको सहर्ोग रहने अपेक्षा गररएको छ । 
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गत आर्थिक वषि २०७८/७९ 

को र्वत्त र् प्रगर्तको र्ववरण 
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(क)  आ.व. २०७८/०७९ को स्रोतगत र्वत्त र् प्रगर्त र्ववरण 

 (रु. हजारमा) 

क्र. 

सं 
स्रोत 

चालु पुुँर्जगत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत र्वर्नर्ोजन खचि 
खचि 

प्रर्तशत 
र्वर्नर्ोजन खचि 

खचि 

प्रर्तशत 
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२ समानीकरण अनदुान                   
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(ख)  आ.व. २०७८/०७९ को बजेट उपश षिकगत र्वत्त र् प्रगर्त र्ववरण : 

 (रु. हजारमा) 

क्र. 

सं 
के्षर ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 

चालु पुुँर्जगत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन खचि 
खचि 

प्रर्तशत 
र्वर्नर्ोजन खचि 

खचि 

प्रर्तशत 
र्वर्नर्ोजन खचि 

खचि 

प्रर्तशत 

१ 

प्रदेश 

समार्नकरण 

तर्ि  
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क्र. 

सं 
के्षर ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 

चालु पुुँर्जगत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन खचि 
खचि 

प्रर्तशत 
र्वर्नर्ोजन खचि 

खचि 

प्रर्तशत 
र्वर्नर्ोजन खचि 

खचि 

प्रर्तशत 

१ 

संघ 

सशति 

अनुदान 

तर्ि  

३५५९११२० 
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१५१०० १०६१४ ७०.२९    १५१०० १०६१४ ७०.२९ 
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(ग) आ.व. २०७८/०७९ को र्नकार्गत प्रदेश समार्नकरण तर्ि को र्वत्त र् प्रगर्त र्ववरण (बर्ि र्वत्त र् प्रगर्त हार्सल गने र्नकार्हरुको क्रमानुसार) : 

 (रु. हजारमा) 

क्र.सं कार्ािलर् कोड कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  

R
a

n
k

in
g
 उपभोग तथा कार्ािलर् 

सञ्चालन 
चालु कार्िक्रम पूुँर्जगत कार्िक्रम 

कुल जम्मा (चालु कार्िक्रम + 

पूुँर्जगत कार्िक्रम) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 
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गोरिा 
४८६७१ २८१९३ ५८ ३७१५ २६२४ ७१ ८६५० ८४०७ ९७ १२३६५ ११०३२ ८९ ९ 

१० ३५५०६४१०१४ 
मसु्ताङ अस्पताल, 

मसु्ताङ 
१८२७१ १६२८५ ८९ २१९५ १३९० ६३ ४२१५० ३७९८० ९० ४४३४५ ३९३७१ ८९ १० 

११ ३५५०६३९०१४ 
मातलृ्शश ुल्मतेरी 

अस्पताल, कास्की 
३३२९६ २३४३५ ७० २५७५५ २२१७६ ८६ ९१५० ८७८० ९६ ३४९०५ ३०९५६ ८९ ११ 
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क्र.सं कार्ािलर् कोड कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  

R
a

n
k

in
g
 उपभोग तथा कार्ािलर् 

सञ्चालन 
चालु कार्िक्रम पूुँर्जगत कार्िक्रम 

कुल जम्मा (चालु कार्िक्रम + 

पूुँर्जगत कार्िक्रम) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

१२ ३५५०६४५०१४ 
धौलाल्गरी 

अस्पताल, बाग्लुङ 
८३९१९ ५४१७२ ६५ १२४३२ ११८५३ ९५ १४४५० ११९८५ ८३ २६८८२ २३८३९ ८९ १२ 

१३ ३५५०८४५०१४ 
धौलाल्गरी आयवेुद 

औषधालय, बाग्लुङ 
६३०५ ५१४४ ८२ २०५० १६५१ ८१ १६५० १६२६ ९९ ३७०० ३२७७ ८९ १३ 

१४ ३५५०८३८०१४ 
आयवेुद स्वास््य 

केन्त्र, तनहुुँ 
७२६६ ४३९६ ६० १५५० ११८५ ७६ १६५० १६४३ १०० ३२०० २८२९ ८८ १४ 

१५ ३५५०८४१०१४ 
आयवेुद स्वास््य 

केन्त्र, मसु्ताङ 
७८१५ ४२८६ ५५ १३५० ९९९ ७४ १६५० १६३९ ९९ ३००० २६३८ ८८ १५ 

१६ ३५५०७३६०१४ 
स्वास््य कायायलय, 

गोरिा 
२१६५० १५५८५ ७२ ८९१६ ७७१५ ८७ ९४५ ९३९ ९९ ९८६१ ८६५४ ८८ १६ 

१७ ३५५०८४४०१४ 
आयवेुद स्वास््य 

केन्त्र, म्याग्दी 
६७६८ ६४२८ ९५ १३०० ९४८ ७३ १६५० १६३९ ९९ २९५० २५८७ ८८ १७ 

१८ ३५५०८३६०१४ 
आयवेुद स्वास््य 

केन्त्र, गोरिा 
८१४२ ५३४७ ६६ ११५० ७९९ ६९ १६५० १६४७ १०० २८०० २४४७ ८७ १८ 

१९ ३५५०६४२०१४ 
पवयत अस्पताल, 

पवयत 
२०९२८ १९६६२ ९४ ४८९५ ३४८७ ७१ १५१३६ १३४९३ ८९ २००३१ १६९८० ८५ १९ 

२० ३५५०८४००१४ 
आयवेुद स्वास््य 

केन्त्र, मनाङ 
७३४० ४७१७ ६४ ११५० ७२१ ६३ १६५० १६४४ १०० २८०० २३६५ ८४ २० 

२१ ३५५०७४४०१४ 
स्वास््य कायायलय, 

म्याग्दी 
१७४४१ १४९१४ ८६ ८६०२ ६७४१ ७८ १६५० १६३२ ९९ १०२५२ ८३७३ ८२ २१ 

२२ ३५५०७४३०१४ 
स्वास््य कायायलय, 

स्याङ्जा 
२१३७५ १८३३२ ८६ ९४९८ ७४१२ ७८ १६५० १६२६ ९९ १११४८ ९०३८ ८१ २२ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं कार्ािलर् कोड कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  

R
a

n
k

in
g
 उपभोग तथा कार्ािलर् 

सञ्चालन 
चालु कार्िक्रम पूुँर्जगत कार्िक्रम 

कुल जम्मा (चालु कार्िक्रम + 

पूुँर्जगत कार्िक्रम) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

२३ ३५५०१३९०१४ 

स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्त्रालय, 

गण्डकी प्रदशे 

४९४५३ २३५०८ ४८ ३५२४० १६४९० ४७ ७०२५० ६५१९४ ९३ १०५४९० ८१६८४ ७७ २३ 

२४ ३५५०३३९०१४ 
स्वास््य ताल्लम 

केन्त्र, गण्डकी प्रदशे 
१७१३१ १४०९५ ८२ २४२८० १८२४० ७५ २६५० २३६४ ८९ २६९३० २०६०४ ७७ २४ 

२५ ३५५०६३९०२४ 
क्षयरोग उपचार 

केन्त्र, गण्डकी प्रदशे 
२४२५८ १७४८५ ७२ ३३२० २४१६ ७३ २५८० २०७३ ८० ५९०० ४४८९ ७६ २५ 

२६ ३५५०७४६०१४ 
स्वास््य कायायलय, 

नवलपरु 
१६०८२ ९४५७ ५९ ७८७६ ६२०८ ७९ १५५० ८९८ ५८ ९४२६ ७१०६ ७५ २६ 

२७ ३५५०६३९०३४ 

संक्रामक तथा सरुवा 

रोग अस्पताल, 

गण्डकी प्रदशे 

४८४२७ २२०७० ४६ ९६०० ५१९३ ५४ १९७५० १६९२४ ८६ २९३५० २२११७ ७५ २७ 

२८ ३५५०७३८०१४ 
स्वास््य कायायलय, 

तनहुुँ 
१३६४४ १०१३० ७४ ९०३४ ६५३९ ७२ ९४५ ९४४ १०० ९९७९ ७४८४ ७५ २८ 

२९ ३५५०६४४०१४ 
बेनी अस्पताल, 

म्याग्दी 
५३९५९ ३६४५९ ६८ ४१८८ १८२८ ४४ ६२५० ५९१४ ९५ १०४३८ ७७४२ ७४ २९ 

३० ३५५०७४५०१४ 
स्वास््य कायायलय, 

बाग्लुङ 
१८७३९ १३४४७ ७२ ११२२६ ८००६ ७१ ९५० ९३६ ९८ १२१७६ ८९४१ ७३ ३० 

३१ ३५५०८४२०१४ 
आयवेुद स्वास््य 

केन्त्र, पवयत 
६६३८ ४६९७ ७१ १३३० ९७५ ७३ १६५० ११४९ ७० २९८० २१२४ ७१ ३१ 

३२ ३५५०७४००१४ 
स्वास््य कायायलय, 

मनाङ 
१२४३५ ७४६१ ६० ४२८३ २८७० ६७ १५० १५० १०० ४४३३ ३०२० ६८ ३२ 

३३ ३५५०७३९०१४ 
स्वास््य कायायलय, 

कास्की 
१९००१ १६४९१ ८७ १७२७६ ११३२७ ६६ १७५० १५५० ८९ १९०२६ १२८७७ ६८ ३३ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं कार्ािलर् कोड कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  

R
a

n
k

in
g
 उपभोग तथा कार्ािलर् 

सञ्चालन 
चालु कार्िक्रम पूुँर्जगत कार्िक्रम 

कुल जम्मा (चालु कार्िक्रम + 

पूुँर्जगत कार्िक्रम) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) 

३४ ३५५०८४३०१४ 
आयवेुद स्वास््य 

केन्त्र, स्याङ्जा 
६५८५ ५४०२ ८२ १३०० ९५० ७३ २६५० १६४८ ६२ ३९५० २५९८ ६६ ३४ 

३५ ३५५०४३९०१४ 

प्रदशे जनस्वास््य 

प्रयोगशाला, गण्डकी 

प्रदशे 

२१४३० ११६२७ ५४ ५७०० ३९४३ ६९ ७२५० ४२१६ ५८ १२९५० ८१५९ ६३ ३५ 

३६ ३५५०५३९०१४ 

प्रदशे स्वास््य 

आपलू्तय व्यवस्थापन 

केन्त्र, गण्डकी प्रदशे 

२४२२४ १५२३३ ६३ ३६२०० २७८१५ ७७ ५७००० २०११० ३५ ९३२०० ४७९२६ ५१ ३६ 

३७ ३५५०२३९०१४ 

स्वास््य 

ल्नदशेनालय, 

गण्डकी प्रदशे 

३५३६० २१०९५ ६० ५८९६ २२१६ ३८ १५०० १४६२ ९७ ७३९६ ३६७८ ५० ३७ 

३८ ३५५०७४१०१४ 
स्वास््य कायायलय, 

मसु्ताङ 
१२४३७ ७६३० ६१ ४१३९ १५२० ३७ १६५० १११४ ६८ ५७८९ २६३५ ४६ ३८ 

३९ ३५५०६३८०१४ 
दमौली अस्पताल, 

तनहुुँ 
२५५२२ २०२६४ ७९ ९७२० १६३९ १७ ८४६४ ४५७५ ५४ १८१८४ ६२१४ ३४ ३९ 

कुल जम्मा ८४९२२१ ५७५५४० ६८ ३२८३९४ २३६४४४ ७२ ३५३३१८ २८४९९७ ८१ ६८१७१२ ५२१४४१ ७६   

 

  



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

7     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(घ) आ.व. २०७८/०७९ को र्नकार्गत संघ सशति अनुदान तर्ि को र्वत्त र् प्रगर्त र्ववरण (बर्ि र्वत्त र् प्रगर्त हार्सल गने र्नकार्हरुको क्रमानुसार) : 

 (रु. हजारमा) 

क्र.सं कार्ािलर् कोड कार्ािलर्को नाम 

संघ सशति अनुदान तर्ि  

Ranking 
र्वर्नर्ोर्जत बजेट खचि रकम खचि (%) 

१ ३५५०४३९०१४ प्रदशे जनस्वास््य प्रयोगशाला, गण्डकी प्रदशे ४००० ३९९९ १०० १ 

२ ३५५०८३७०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, लमजुङ ५३३५ ५१३२ ९६ २ 

३ ३५५०६४३०१४ स्याङ्जा अस्पताल, स्याङ्जा ६४२७८ ६१७३६ ९६ ३ 

४ ३५५०८४४०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, म्याग्दी ५१३५ ४९२२ ९६ ४ 

५ ३५५०८४३०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, स्याङ्जा ५९५५ ५४५८ ९२ ५ 

६ ३५५०८४६०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, नवलपरु ४४१५ ४०४५ ९२ ६ 

७ ३५५०८४००१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, मनाङ ३८९० ३५६१ ९२ ७ 

८ ३५५०६४२०१४ पवयत अस्पताल, पवयत ४८२३२ ४३५६३ ९० ८ 

९ ३५५०८४१०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, मसु्ताङ ४५१० ४०६१ ९० ९ 

१० ३५५०८३८०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, तनहुुँ ५९५५ ५२९३ ८९ १० 

११ ३५५०६३९०१४ मातलृ्शश ुल्मतेरी अस्पताल, कास्की १५३६७ १३४०३ ८७ ११ 

१२ ३५५०८४५०१४ धौलाल्गरी आयवेुद औषधालय, बाग्लङु ५७६० ५०१७ ८७ १२ 

१३ ३५५०८३९०१४ गण्डकी आयवेुद औषधालय, कास्की ६२३५ ५४०२ ८७ १३ 

१४ ३५५०८४२०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, पवयत ५२३५ ४३२० ८३ १४ 

१५ ३५५०६४६०१४ मध्यल्वन्त्द ुल्जलला अस्पताल, नवलपरु ३३५०० २६७८४ ८० १५ 

१६ ३५५०८३६०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, गोरिा ६५७५ ५१७२ ७९ १६ 

१७ ३५५०६४४०१४ बेनी अस्पताल, म्याग्दी ५४७८८ ४२९५५ ७८ १७ 

१८ ३५५०६३९०२४ क्षयरोग उपचार केन्त्र, गण्डकी प्रदशे ८३३५ ६४८० ७८ १८ 

१९ ३५५०७३७०१४ स्वास््य कायायलय, लमजुङ ६०५८२ ४५८८० ७६ १९ 

२० ३५५०७४२०१४ स्वास््य कायायलय, पवयत ३३१८६ २३५८९ ७१ २० 
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क्र.सं कार्ािलर् कोड कार्ािलर्को नाम 

संघ सशति अनुदान तर्ि  

Ranking 
र्वर्नर्ोर्जत बजेट खचि रकम खचि (%) 

२१ ३५५०५३९०१४ 
प्रदशे स्वास््य आपलू्तय व्यवस्थापन केन्त्र, गण्डकी 

प्रदशे 
१२१८६३ ८६४८४ ७१ २१ 

२२ ३५५०३३९०१४ स्वास््य ताल्लम केन्त्र, गण्डकी प्रदशे २७८९६ १९६६९ ७१ २२ 

२३ ३५५०७४४०१४ स्वास््य कायायलय, म्याग्दी ३१३८३ २१२९० ६८ २३ 

२४ ३५५०७४३०१४ स्वास््य कायायलय, स्याङ्जा ४३०५४ २८३९० ६६ २४ 

२५ ३५५०७३६०१४ स्वास््य कायायलय, गोरिा ४४२१४ २८८५१ ६५ २५ 

२६ ३५५०६४५०१४ धौलाल्गरी अस्पताल, बाग्लङु ११४८६९ ७४०१५ ६४ २६ 

२७ ३५५०७४५०१४ स्वास््य कायायलय, बाग्लङु ४४०३१ २६८९७ ६१ २७ 

२८ ३५५०७३८०१४ स्वास््य कायायलय, तनहुुँ ४०६१२ २४७०७ ६१ २८ 

२९ ३५५०६३६०१४ गोरिा अस्पताल, गोरिा ३६५२५ २२१२२ ६१ २९ 

३० ३५५०६३८०१४ दमौली अस्पताल, तनहुुँ २८७८१ १६६९४ ५८ ३० 

३१ ३५५०७४६०१४ स्वास््य कायायलय, नवलपरु ३८५६८ २१६५४ ५६ ३१ 

३२ ३५५०६३९०३४ 
संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी 

प्रदशे 
५३३८८ २९९०५ ५६ ३२ 

३३ ३५५०७३९०१४ स्वास््य कायायलय, कास्की ५०००४ २८००४ ५६ ३३ 

३४ ३५५०१३९०१४ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे ६६२६० ३६०४६ ५४ ३४ 

३५ ३५५०२३९०१४ स्वास््य ल्नदशेनालय, गण्डकी प्रदशे ४६९९४ २१५७१ ४६ ३५ 

३६ ३५५०७४००१४ स्वास््य कायायलय, मनाङ १५९४२ ७२५१ ४५ ३६ 

३७ ३५५०६४१०१४ मसु्ताङ अस्पताल, मसु्ताङ १५१२० ६२७२ ४१ ३७ 

३८ ३५५०७४१०१४ स्वास््य कायायलय, मसु्ताङ १६५०८ २९५० १८ ३८ 

३९ ३५५०६४००१४ मनाङ अस्पताल, मनाङ १८१५३ २२९६ १३ ३९ 

 १२३५४३३ ८२५८४१ ६७   
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(ङ) आ.व. २०७८/०७९ को र्नकार्गत समग्र (प्रदेश समार्नकरण र संघ सशति अनुदान) र्वत्त र् प्रगर्त र्ववरण (बर्ि र्वत्त र् प्रगर्त हार्सल गने 

र्नकार्हरुको क्रमानुसार) : 

 (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्ािलर् 

कोड 
कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  संघ सशति अनुदान तर्ि  कुल जम्मा 

R
a

n
k

in
g

 उपभोग तथा कार्ािलर् 

सञ्चालन 
चालु कार्िक्रम पूुँर्जगत कार्िक्रम 

कुल जम्मा (चालु कार्िक्रम + 

पूुँर्जगत कार्िक्रम) 
र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

१ 
३५५०६ 

४३०१४ 

स्याङ्जा अस्पताल, 

स्याङ्जा 
२३८०७ २१८७३ ९२ ४५८१ ३९३९ ८६ ५९४८ ५८५९ ९९ १०५२९ ९७९८ ९३ ६४२७८ ६१७३६ ९६ ७४८०७ ७१५३४ ९६ १ 

२ 
३५५०८ 

४६०१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

नवलपुर 
७४१९ ६२४९ ८४ १३५० १३५० १०० १६५० १६४८ १०० ३००० २९९८ १०० ४४१५ ४०४५ ९२ ७४१५ ७०४३ ९५ २ 

३ 
३५५०८ 

३७०१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

लमजुङ 
५९६५ ४६६२ ७८ १३५० ९९७ ७४ ३४५० ३३५५ ९७ ४८०० ४३५२ ९१ ५३३५ ५१३२ ९६ १०१३५ ९४८४ ९४ ३ 

४ 
३५५०८ 

४४०१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

म्याग्दी 
६७६८ ६४२८ ९५ १३०० ९४८ ७३ १६५० १६३९ ९९ २९५० २५८७ ८८ ५१३५ ४९२२ ९६ ८०८५ ७५१० ९३ ४ 

५ 
३५५०८ 

३९०१४ 

गण्डकी आयुवेद 

औषधालय, कास्की 
६५९० ४८४६ ७४ २०५० १९५९ ९६ १६५० १६३८ ९९ ३७०० ३५९७ ९७ ६२३५ ५४०२ ८७ ९९३५ ८९९९ ९१ ५ 

६ 
३५५०८ 

४१०१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

मुस्ताङ 
७८१५ ४२८६ ५५ १३५० ९९९ ७४ १६५० १६३९ ९९ ३००० २६३८ ८८ ४५१० ४०६१ ९० ७५१० ६६९९ ८९ ६ 

७ 
३५५०८ 

३८०१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

तनहुुँ 
७२६६ ४३९६ ६० १५५० ११८५ ७६ १६५० १६४३ १०० ३२०० २८२९ ८८ ५९५५ ५२९३ ८९ ९१५५ ८१२१ ८९ ७ 

८ 
३५५०६ 

४२०१४ 
पवयत अस्पताल, पवयत २०९२८ १९६६२ ९४ ४८९५ ३४८७ ७१ १५१३६ १३४९३ ८९ २००३१ १६९८० ८५ ४८२३२ ४३५६३ ९० ६८२६३ ६०५४४ ८९ ८ 

९ 
३५५०८ 

४००१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

मनाङ 
७३४० ४७१७ ६४ ११५० ७२१ ६३ १६५० १६४४ १०० २८०० २३६५ ८४ ३८९० ३५६१ ९२ ६६९० ५९२६ ८९ ९ 

१० 
३५५०६ 

३९०१४ 

मातलृ्शशु ल्मतेरी 

अस्पताल, कास्की 
३३२९६ २३४३५ ७० २५७५५ २२१७६ ८६ ९१५० ८७८० ९६ ३४९०५ ३०९५६ ८९ १५३६७ १३४०३ ८७ ५०२७२ ४४३५९ ८८ १० 

११ 
३५५०८ 

४५०१४ 

धौलाल्गरी आयुवेद 

औषधालय, बाग्लुङ 
६३०५ ५१४४ ८२ २०५० १६५१ ८१ १६५० १६२६ ९९ ३७०० ३२७७ ८९ ५७६० ५०१७ ८७ ९४६० ८२९४ ८८ ११ 

१२ 
३५५०६ 

४६०१४ 

मध्यल्वन्त्द ुल्जलला 

अस्पताल, नवलपुर 
३४६९६ २३९१७ ६९ १६२७१ १५७२१ ९७ ५६५० ५५९५ ९९ २१९२१ २१३१६ ९७ ३३५०० २६७८४ ८० ५५४२१ ४८१०० ८७ १२ 

१३ 
३५५०८ 

४३०१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

स्याङ्जा 
६५८५ ५४०२ ८२ १३०० ९५० ७३ २६५० १६४८ ६२ ३९५० २५९८ ६६ ५९५५ ५४५८ ९२ ९९०५ ८०५६ ८१ १३ 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

10     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं 
कार्ािलर् 

कोड 
कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  संघ सशति अनुदान तर्ि  कुल जम्मा 

R
a

n
k

in
g

 उपभोग तथा कार्ािलर् 

सञ्चालन 
चालु कार्िक्रम पूुँर्जगत कार्िक्रम 

कुल जम्मा (चालु कार्िक्रम + 

पूुँर्जगत कार्िक्रम) 
र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 
खचि रकम 

खचि 

(%) र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट 

खचि 

रकम 

खचि 

(%) 

१४ 
३५५०८ 

३६०१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

गोरिा 
८१४२ ५३४७ ६६ ११५० ७९९ ६९ १६५० १६४७ १०० २८०० २४४७ ८७ ६५७५ ५१७२ ७९ ९३७५ ७६१८ ८१ १४ 

१५ 
३५५०७ 

३७०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

लमजुङ 
२४६९३ १३१२१ ५३ १७८८५ १६७८५ ९४ २५०० २४९६ १०० २०३८५ १९२८१ ९५ ६०५८२ ४५८८० ७६ ८०९६७ ६५१६० ८० १५ 

१६ 
३५५०८ 

४२०१४ 

आयुवेद स्वास््य केन्त्र, 

पवयत 
६६३८ ४६९७ ७१ १३३० ९७५ ७३ १६५० ११४९ ७० २९८० २१२४ ७१ ५२३५ ४३२० ८३ ८२१५ ६४४४ ७८ १६ 

१७ 
३५५०६ 

४४०१४ 
बेनी अस्पताल, म्याग्दी ५३९५९ ३६४५९ ६८ ४१८८ १८२८ ४४ ६२५० ५९१४ ९५ १०४३८ ७७४२ ७४ ५४७८८ ४२९५५ ७८ ६५२२६ ५०६९८ ७८ १७ 

१८ 
३५५०६ 

३९०२४ 

क्षयरोग उपचार केन्त्र, 
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१० 
३५५०६ 

४४०१४ 
बेनी अस्पताल, म्याग्दी ५३२८३ ९९१४ ८००० ७११९७ ३.५६ १९८१३ २.७५ ९१०१० ३.३५ 

११ 
३५५०६ 

४६०१४ 

मध्यल्वन्त्द ुल्जलला 

अस्पताल, नवलपरु 
३२५७२ १२६६४ २५०० ४७७३६ २.३९ ८२१२ १.१४ ५५९४८ २.०६ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र. 

सं 

बजेट 

उपश षिक 

नं. 

कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  
संघ सशति अनुदान 

तर्ि  

कुल जम्मा 

रकम 

 

कुल 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

चालु 

पूुँर्जगत 

कार्िक्रम 
जम्मा 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

बजेट 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

उपभोग 

तथा 

कार्ािलर् 

सञ्चालन 

चालु 

कार्िक्रम 

१२ 
३५५०६ 

३९०१४ 

मातलृ्शश ुल्मतेरी 

अस्पताल, कास्की 
३३६०८ ४९४९४ ३००० ८६१०२ ४.३१ १४७०० २.०४ १००८०२ ३.७१ 

१३ 
३५५०६ 

३८०१४ 
दमौली अस्पताल, तनहुुँ २८३७४ १०२१४ १५०० ४००८८ २.०० २४४७५ ३.४० ६४५६३ २.३७ 

१४ 
३५५०६ 

४३०१४ 

स्याङ्जा अस्पताल, 

स्याङ्जा 
२५२१५ ९८१४ ३९०० ३८९२९ १.९५ १३०५४ १.८१ ५१९८३ १.९१ 

१५ 
३५५०६ 

४२०१४ 
पवयत अस्पताल, पवयत २४१७५ १००३९ ३००० ३७२१४ १.८६ १५१०० २.१० ५२३१४ १.९२ 

१६ 
३५५०६ 

४१०१४ 

मसु्ताङ अस्पताल, 

मसु्ताङ 
२३८३५ ५६२९ ८४००० ११३४६४ ५.६७ ११६७४ १.६२ १२५१३८ ४.६० 

१७ 
३५५०६ 

४००१४ 
मनाङ अस्पताल, मनाङ २३४९० ६३२९ ६१५०० ९१३१९ ४.५७ १२२१३ १.७० १०३५३२ ३.८१ 

१८ 
३५५०७ 

३९०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

कास्की 
१३८७० १२३८५ १५०० २७७५५ १.३९ ३१५०२ ४.३७ ५९२५७ २.१८ 

१९ 
३५५०७ 

४३०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

स्याङ्जा 
१३४०३ ८६४० ४५०० २६५४३ १.३३ २८६३५ ३.९८ ५५१७८ २.०३ 

२० 
३५५०७ 

४५०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

बाग्लुङ 
१४०८१ ११४६५ ४५०० ३००४६ १.५० २६०१८ ३.६१ ५६०६४ २.०६ 

२१ 
३५५०७ 

३८०१४ 
स्वास््य कायायलय, तनहुुँ १३६९३ ८२८५ १५०० २३४७८ १.१७ २६०२५ ३.६१ ४९५०३ १.८२ 

२२ 
३५५०७ 

३६०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

गोरिा 
१३४३९ ९८८५ ५००० २८३२४ १.४२ २७१०६ ३.७६ ५५४३० २.०४ 

२३ 
३५५०७ 

३७०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

लमजुङ 
१२१११ २१०८९ २००० ३५२०० १.७६ ४१५६० ५.७७ ७६७६० २.८२ 

२४ 
३५५०७ 

४२०१४ 
स्वास््य कायायलय, पवयत ११८७३ ७६८५ ३००० २२५५८ १.१३ २१७०७ ३.०१ ४४२६५ १.६३ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र. 

सं 

बजेट 

उपश षिक 

नं. 

कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  
संघ सशति अनुदान 

तर्ि  

कुल जम्मा 

रकम 

 

कुल 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

चालु 

पूुँर्जगत 

कार्िक्रम 
जम्मा 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

बजेट 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

उपभोग 

तथा 

कार्ािलर् 

सञ्चालन 

चालु 

कार्िक्रम 

२५ 
३५५०७ 

४४०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

म्याग्दी 
११६६६ ७१८५ ३००० २१८५१ १.०९ १९६९३ २.७३ ४१५४४ १.५३ 

२६ 
३५५०७ 

४६०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

नवलपरु 
११३८९ ७३८५ १५०० २०२७४ १.०१ २३६६९ ३.२९ ४३९४३ १.६२ 

२७ 
३५५०७ 

४१०१४ 

स्वास््य कायायलय, 

मसु्ताङ 
१२७९६ ४२९५ १५०० १८५९१ ०.९३ १२००१ १.६७ ३०५९२ १.१२ 

२८ 
३५५०७ 

४००१४ 

स्वास््य कायायलय, 

मनाङ 
१३०८९ ५५१० १५०० २००९९ १.०० १२६२५ १.७५ ३२७२४ १.२० 

२९ 
३५५०८ 

३९०१४ 

गण्डकी आयवेुद 

औषधालय, कास्की 
७०६४ ३००० ४२०० १४२६४ ०.७१ ६०८५ ०.८४ २०३४९ ०.७५ 

३० 
३५५०८ 

४५०१४ 

धौलाल्गरी आयवेुद 

औषधालय, बाग्लुङ 
६५८९ ३००० १७०० ११२८९ ०.५६ ५४८५ ०.७६ १६७७४ ०.६२ 

३१ 
३५५०८ 

४३०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

स्याङ्जा 
६४२१ ३००० १७०० १११२१ ०.५६ ५५०५ ०.७६ १६६२६ ०.६१ 

३२ 
३५५०८ 

३८०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

तनहुुँ 
६३१७ ३००० १७०० ११०१७ ०.५५ ५८०५ ०.८१ १६८२२ ०.६२ 

३३ 
३५५०८ 

३६०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

गोरिा 
६५५९ ३००० २३०० ११८५९ ०.५९ ६५०० ०.९० १८३५९ ०.६७ 

३४ 
३५५०८ 

३७०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

लमजुङ 
६५०० ३००० १२२०० २१७०० १.०९ ५२८५ ०.७३ २६९८५ ०.९९ 

३५ 
३५५०८ 

४२०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

पवयत 
६८६० ३००० १७०० ११५६० ०.५८ ५२८५ ०.७३ १६८४५ ०.६२ 

३६ 
३५५०८ 

४४०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

म्याग्दी 
६३३७ ३००० १७०० ११०३७ ०.५५ ५०८५ ०.७१ १६१२२ ०.५९ 

३७ 
३५५०८ 

४६०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

नवलपरु 
६३६७ ३००० १७०० ११०६७ ०.५५ ४२६५ ०.५९ १५३३२ ०.५६ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र. 

सं 

बजेट 

उपश षिक 

नं. 

कार्ािलर्को नाम 

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  
संघ सशति अनुदान 

तर्ि  

कुल जम्मा 

रकम 

 

कुल 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

चालु 

पूुँर्जगत 

कार्िक्रम 
जम्मा 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

बजेट 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

उपभोग 

तथा 

कार्ािलर् 

सञ्चालन 

चालु 

कार्िक्रम 

३८ 
३५५०८ 

४१०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

मसु्ताङ 
६८२९ ३००० १७०० ११५२९ ०.५८ ४४८५ ०.६२ १६०१४ ०.५९ 

३९ 
३५५०८ 

४००१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

मनाङ 
७४४८ ३००० १७०० १२१४८ ०.६१ ४२६५ ०.५९ १६४१३ ०.६० 

जम्मा ८३९२७४ ६८७८५३ ४७२८०० १९९९९२७ १०० ७२०२०० १०० २७२०१२७ १०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

  

प्रदेश समार्नकरण तर्ि  र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट तथा कार्िक्रमको र्ववरण 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(क)  चालु आ.व. २०७९/०८० मा स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश र मातहतका र्नकार्हरुमा प्रदेश 

समार्नकरण तर्ि  र्वर्नर्ोजन भएको कुल रकम र्ववरणीः 

 रकम रु. (हजारमा) 

क्र. 

सं 
के्षरगत बजेटको र्ववरण 

आ.व. २०७८/०७९ मा 

र्वर्नर्ोजन भएको रकम 

आ.व. २०७९/०८० मा 

र्वर्नर्ोजन भएको रकम कै. 

रकम प्रर्तशत (%) रकम प्रर्तशत (%) 

१ चालु तर्ि  

(क) उपभोग तथा कायायलय 

सञ्चालन िचय 
८१२२६५ ५७.४१ ८३९२७४ ४१.९७   

(ि) काययक्रम िचय २९३७७५ २०.७६ ६८७८५३ ३४.३९   

जम्मा ११०६०४० ७८.१७ १५२७१२७ ७६.३६   

२ पूुँर्जगत तर्ि    ३०८८१८ २१.८३ ४७२८०० २३.६४   

    जम्मा १४१४८५८ १००.०० १९९९९२७ १००.००   

 

०

२०००००

४०००००

६०००००

८०००००

१००००००

१२०००००

१४०००००

१६०००००

१८०००००

२००००००

उपभोग तथा कार्ािलर् 

सञ्चालन खचि

चालु कार्िक्रम खचि पूुँर्जगत खचि जम्मा

गत आ.व. र चालु आ.व. मा र्वर्नर्ोजन भएको बजेटको र्ववरण (रु. हजारमा)

गत आ.व. २०७८/०७९ चालु आ.व. २०७९/०८०
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(ख) आ.व. २०७९/०८० मा मन्त्रालर् र मातहतका र्नकार्हरुमा प्रदेश समार्नकरण तर्ि  खचि श षिकगत र्वर्नर्ोजन भएको 

रकमको र्ववरणीः 

रकम रु. (हजारमा) 

क्र.स ं खचि श षिक नं खचि श षिकको र्ववरण रकम प्रर्तशत (%) कै. 

१ २११११ पाररश्रल्मक कमयचारी ४२८८५८ २१.४४   

२ २१११२ पाररश्रल्मक पदाल्धकारी १९५० ०.१०   

३ २११२१ पोशाक ८११० ०.४१   

४ २११३१ स्थानीय भत्ता १६३०० ०.८२   

५ २११३२ महगंी भत्ता १८१४४ ०.९१   

६ २११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता ४९०५ ०.२५   

७ २११३९ अन्त्य  भत्ता २०१३७ १.०१   

८ २११४२ पदाल्धकारी अन्त्य सलु्बधा ५८ ०.००   

९ २१२११ सामाल्जक सरुक्षा कोष िचय ६५० ०.०३   

१० २१२१२ योगदानमा आधाररत ल्नवतृभरण तथा उपदान कोष िचय ६९१८ ०.३५   

११ २१२१३ योगदानमा आधाररत बीमा कोष िचय २६३२ ०.१३   

१२ २२१११ पानी तथा ल्बजलुी ३८८२९ १.९४   

१३ २२११२ संचार महसलु १३१४६ ०.६६   

१४ २२२११ इन्त्धन (पदाल्धकारी) ४०८ ०.०२   

१५ २२२१२ इन्त्धन (कायायलय प्रयोजन) १६२७७ ०.८१   

१६ २२२१३ सवारी साधन ममयत िचय १३२९५ ०.६६   

१७ २२२१४ ल्बमा तथा नवीकरण िचय ५४०७ ०.२७   

१८ २२२२१ मेल्शनरी तथा औजार ममयत  सम्भार तथा सञ्चालन िचय १३८६० ०.६९   

१९ २२२३१ ल्नल्मयत सावयजल्नक सम्पल्त्तको ममयत सम्भार िचय ९५० ०.०५   

२० २२२९१ अन्त्य सम्पल्त्तहरूको संचालन तथा सम्भार िचय ६५७५ ०.३३   

२१ २२३११ मसलन्त्द तथा कायायलय सामाग्री २०३७० १.०२   

२२ २२३१३ पसु्तक तथा सामग्री  िचय ४८७ ०.०२   

२३ २२३१४ इन्त्धन - अन्त्य प्रयोजन ५९६८ ०.३०   

२४ २२३१५ परपल्रका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन िचय १०२१५ ०.५१   

२५ २२३१९ अन्त्य कायायलय संचालन िचय १६९५ ०.०८   
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क्र.स ं खचि श षिक नं खचि श षिकको र्ववरण रकम प्रर्तशत (%) कै. 

२६ २२४११ सेवा र परामशय िचय २०० ०.०१   

२७ २२४१२ सचूना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन िचय १८३६ ०.०९   

२८ २२४१३ करार सेवा शलुक १४९०९२ ७.४५   

२९ २२५११ कमयचारी ताल्लम िचय २०० ०.०१   

३० २२५१२ सीप ल्वकास  तथा जनचेतना ताल्लम तथा गोष्ठी सम्बन्त्धी  िचय ३०११९ १.५१   

३१ २२५२२ काययक्रम िचय ५३६३१४ २६.८२   

३२ २२६११ अनगुमन, मूलयांकन िचय १४९८२ ०.७५   

३३ २२६१२ भ्रमण िचय २३२२ ०.१२   

३४ २२७११ ल्वल्वध िचय ७८१६ ०.३९   

३५ २६४१३ अन्त्य संस्थालाई अनदुान— सःशतय  ३००० ०.१५   

३६ २७१११ सामाल्जक सरुक्षा १२५२० ०.६३   

३७ २७२१३ औषधी िररद िचय ४५४०० २.२७   

३८ २८१४२ घर भाडा ७०३२ ०.३५   

३९ २८१४३ सवारी साधन तथा मेल्शनर औजार भाडा १५० ०.०१   

४० २८९११ भैपरी आउने चाल ुिचय ६०००० ३.००   

४१ ३१११२ गैर आवासीय भवन ल्नमायण/िररद २२३५०० ११.१८   

४२ ३११२२ मेल्शनरी तथा औजार १७७३०० ८.८७   

४३ ३११२३ र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय २६७०० १.३४   

४४ ३११५९ अन्त्य सावयजल्नक ल्नमायण ८००० ०.४०   

४५ ३११६१ ल्नल्मयत भवनको संरचनात्मक सधुार िचय २१५०० १.०८   

४६ ३११७२ पूुँजीगत अनसुन्त्धान तथा परामशय ५८०० ०.२९   

४७ ३१५११ भैपरी आउने पूुँजीगत १०००० ०.५०   

    जम्मा १९९९९२७ १००   
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(ग) आ.व. २०७९/०८० मा मन्त्रालर् र माहतका र्नकार्हरुमा प्रदेश समार्नकरण तर्ि  र्वर्नर्ोजन भएको उपभोग तथा 

कार्ािलर् सञ्चालन, चालु कार्िक्रम र पूुँर्जगत कार्िक्रमको रकम र्ववरणीः 

रकम रु. (हजारमा) 

क्र.

सं 

कार्ािल

र् कोड 
कार्ािलर्को नाम 

चालु तर्ि  

पूुँर्जगत तर्ि  
कुल जम्मा 

रकम 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

उपभोग तथा 

कार्ािलर् सञ्चालन 

खचि 

कार्िक्रम खचि 

रकम % रकम % रकम % 

१ 
३५५०१ 

३९०१४ 

स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे 
११११२० ५.५६ ३१८२०० १५.९१ २१३०० १.०७ ४५०६२० २२.५३ 

२ 
३५५०२ 

३९०१४ 

स्वास््य ल्नदशेनालय, गण्डकी 

प्रदशे 
३०५२७ १.५३ ६६५० ०.३३ १५०० ०.०८ ३८६७७ १.९३ 

३ 
३५५०५ 

३९०१४ 

प्रदशे स्वास््य आपलू्तय 

व्यवस्थापन केन्त्र, गण्डकी 

प्रदशे 

२१७८२ १.०९ ३२९५० १.६५ २५५०० १.२८ ८०२३२ ४.०१ 

४ 
३५५०३ 

३९०१४ 

स्वास््य ताल्लम केन्त्र, गण्डकी 

प्रदशे 
१६९७१ ०.८५ ३१६१९ १.५८ ११५०० ०.५८ ६००९० ३.०० 

५ 
३५५०४ 

३९०१४ 

प्रदशे जनस्वास््य प्रयोगशाला, 

गण्डकी प्रदशे 
१९८१२ ०.९९ ५६६० ०.२८ ३५०० ०.१८ २८९७२ १.४५ 

६ 
३५५०६ 

३९०२४ 
क्षयरोग उपचार केन्त्र, कास्की २५२३७ १.२६ ४३७१ ०.२२ १५०० ०.०८ ३११०८ १.५६ 

७ 
३५५०६ 

३९०३४ 

संक्रामक तथा सरुवा रोग 

अस्पताल, कास्की 
३२६७२ १.६३ ९२१४ ०.४६ ५३५०० २.६८ ९५३८६ ४.७७ 

८ 
३५५०६ 

४५०१४ 
धौलाल्गरी अस्पताल, बाग्लङु ६९६०५ ३.४८ १३२३९ ०.६६ ११३३०० ५.६७ १९६१४४ ९.८१ 

९ 
३५५०६ 

३६०१४ 
गोरिा अस्पताल, गोरिा ५२२९५ २.६१ १५०४४ ०.७५ १२००० ०.६० ७९३३९ ३.९७ 

१० 
३५५०६ 

४४०१४ 
बेनी अस्पताल, म्याग्दी ५३२८३ २.६६ ९९१४ ०.५० ८००० ०.४० ७११९७ ३.५६ 

११ 
३५५०६ 

४६०१४ 

मध्यल्वन्त्द ुल्जलला अस्पताल, 

नवलपरु 
३२५७२ १.६३ १२६६४ ०.६३ २५०० ०.१३ ४७७३६ २.३९ 

१२ 
३५५०६ 

३९०१४ 

मातलृ्शश ुल्मतेरी अस्पताल, 

कास्की 
३३६०८ १.६८ ४९४९४ २.४७ ३००० ०.१५ ८६१०२ ४.३१ 

१३ ३५५०६ दमौली अस्पताल, तनहुुँ २८३७४ १.४२ १०२१४ ०.५१ १५०० ०.०८ ४००८८ २.०० 
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क्र.

सं 

कार्ािल

र् कोड 
कार्ािलर्को नाम 

चालु तर्ि  

पूुँर्जगत तर्ि  
कुल जम्मा 

रकम 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

उपभोग तथा 

कार्ािलर् सञ्चालन 

खचि 

कार्िक्रम खचि 

रकम % रकम % रकम % 

३८०१४ 

१४ 
३५५०६ 

४३०१४ 
स्याङ्जा अस्पताल, स्याङ्जा २५२१५ १.२६ ९८१४ ०.४९ ३९०० ०.२० ३८९२९ १.९५ 

१५ 
३५५०६ 

४२०१४ 
पवयत अस्पताल, पवयत २४१७५ १.२१ १००३९ ०.५० ३००० ०.१५ ३७२१४ १.८६ 

१६ 
३५५०६ 

४१०१४ 
मसु्ताङ अस्पताल, मसु्ताङ २३८३५ १.१९ ५६२९ ०.२८ ८४००० ४.२० ११३४६४ ५.६७ 

१७ 
३५५०६ 

४००१४ 
मनाङ अस्पताल, मनाङ २३४९० १.१७ ६३२९ ०.३२ ६१५०० ३.०८ ९१३१९ ४.५७ 

१८ 
३५५०७ 

३९०१४ 
स्वास््य कायायलय, कास्की १३८७० ०.६९ १२३८५ ०.६२ १५०० ०.०८ २७७५५ १.३९ 

१९ 
३५५०७ 

४३०१४ 
स्वास््य कायायलय, स्याङ्जा १३४०३ ०.६७ ८६४० ०.४३ ४५०० ०.२३ २६५४३ १.३३ 

२० 
३५५०७ 

४५०१४ 
स्वास््य कायायलय, बाग्लङु १४०८१ ०.७० ११४६५ ०.५७ ४५०० ०.२३ ३००४६ १.५० 

२१ 
३५५०७ 

३८०१४ 
स्वास््य कायायलय, तनहुुँ १३६९३ ०.६८ ८२८५ ०.४१ १५०० ०.०८ २३४७८ १.१७ 

२२ 
३५५०७ 

३६०१४ 
स्वास््य कायायलय, गोरिा १३४३९ ०.६७ ९८८५ ०.४९ ५००० ०.२५ २८३२४ १.४२ 

२३ 
३५५०७ 

३७०१४ 
स्वास््य कायायलय, लमजुङ १२१११ ०.६१ २१०८९ १.०५ २००० ०.१० ३५२०० १.७६ 

२४ 
३५५०७ 

४२०१४ 
स्वास््य कायायलय, पवयत ११८७३ ०.५९ ७६८५ ०.३८ ३००० ०.१५ २२५५८ १.१३ 

२५ 
३५५०७ 

४४०१४ 
स्वास््य कायायलय, म्याग्दी ११६६६ ०.५८ ७१८५ ०.३६ ३००० ०.१५ २१८५१ १.०९ 

२६ 
३५५०७ 

४६०१४ 
स्वास््य कायायलय, नवलपरु ११३८९ ०.५७ ७३८५ ०.३७ १५०० ०.०८ २०२७४ १.०१ 

२७ 
३५५०७ 

४१०१४ 
स्वास््य कायायलय, मसु्ताङ १२७९६ ०.६४ ४२९५ ०.२१ १५०० ०.०८ १८५९१ ०.९३ 
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क्र.

सं 

कार्ािल

र् कोड 
कार्ािलर्को नाम 

चालु तर्ि  

पूुँर्जगत तर्ि  
कुल जम्मा 

रकम 

बजेट 

भार 

प्रर्तशत 

(%) 

उपभोग तथा 

कार्ािलर् सञ्चालन 

खचि 

कार्िक्रम खचि 

रकम % रकम % रकम % 

२८ 
३५५०७ 

४००१४ 
स्वास््य कायायलय, मनाङ १३०८९ ०.६५ ५५१० ०.२८ १५०० ०.०८ २००९९ १.०० 

२९ 
३५५०८ 

३९०१४ 

गण्डकी आयवेुद औषधालय, 

कास्की 
७०६४ ०.३५ ३००० ०.१५ ४२०० ०.२१ १४२६४ ०.७१ 

३० 
३५५०८ 

४५०१४ 

धौलाल्गरी आयवेुद औषधालय, 

बाग्लुङ 
६५८९ ०.३३ ३००० ०.१५ १७०० ०.०९ ११२८९ ०.५६ 

३१ 
३५५०८ 

४३०१४ 

आयवेुद स्वास््य केन्त्र, 

स्याङ्जा 
६४२१ ०.३२ ३००० ०.१५ १७०० ०.०९ १११२१ ०.५६ 

३२ 
३५५०८ 

३८०१४ 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, तनहुुँ ६३१७ ०.३२ ३००० ०.१५ १७०० ०.०९ ११०१७ ०.५५ 

३३ 
३५५०८ 

३६०१४ 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, गोरिा ६५५९ ०.३३ ३००० ०.१५ २३०० ०.१२ ११८५९ ०.५९ 

३४ 
३५५०८ 

३७०१४ 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, लमजुङ ६५०० ०.३३ ३००० ०.१५ १२२०० ०.६१ २१७०० १.०९ 

३५ 
३५५०८ 

४२०१४ 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, पवयत ६८६० ०.३४ ३००० ०.१५ १७०० ०.०९ ११५६० ०.५८ 

३६ 
३५५०८ 

४४०१४ 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, म्याग्दी ६३३७ ०.३२ ३००० ०.१५ १७०० ०.०९ ११०३७ ०.५५ 

३७ 
३५५०८ 

४६०१४ 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, नवलपरु ६३६७ ०.३२ ३००० ०.१५ १७०० ०.०९ ११०६७ ०.५५ 

३८ 
३५५०८ 

४१०१४ 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, मसु्ताङ ६८२९ ०.३४ ३००० ०.१५ १७०० ०.०९ ११५२९ ०.५८ 

३९ 
३५५०८ 

४००१४ 
आयवेुद स्वास््य केन्त्र, मनाङ ७४४८ ०.३७ ३००० ०.१५ १७०० ०.०९ १२१४८ ०.६१ 

जम्मा ८३९२७४ ४१.९७ ६८७८५३ ३४.३९ ४७२८०० २३.६४ १९९९९२७ १००.०० 
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बजेट उपश षिक नं. : ३५५०१००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०१३९०१४ 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश, पोखरा रकम : (रु. हजारमा) 
क्र.स ं

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.३.९.१ कायायलय भवन ममयत सम्भार २२२३१ ५०० 

२ २.७.२२.४६१ 

गभयवल्त तथा सतु्केरी मल्हलाको जल्टलता ब्यवस्थापनका लाल्ग सलु्वधा सम्पन्त्न अस्पतालमा Air 

Lifting ल्नरन्त्तरता र Air Lifting सेवालाई थप व्यवल्स्थत रुपमा सञ्चालन गनयको लाल्ग सोसुँग 

सम्वल्न्त्धत काययल्वल्ध ल्नमायण 

२२५२२ ४५०० 

३ २.७.२२.४६२ 
गभयवती मल्हला ल्शश ुतथा बालवाल्लकालाई पणूय िोप प्रत्याभलु्त ल्दन प्रदशे िोप कोषमा रकम 

थप (ल्नरन्त्तरता) 
२२५२२ २००० 

४ २.७.२२.४६३ स्वास््य वीमा काययक्रम (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०००० 

५ २.७.२२.४७३ 

मन्त्रालयबाट काययक्रम ल्नमायण गरी कायायन्त्वयनका लाल्ग मातहतका ल्नकायहरुमा पठाइएका 

सम्पणूय काययक्रमहरुको प्रभावकारी कायायन्त्वयनका लाल्ग अनगुमन, मुलयाकंन, अनलु्शक्षण एवं 

सहल्जकरण 

२२५२२ ६०० 

६ २.७.२२.४७५ 
GPS System सल्हतको प्रदशेमा एकीकृत रूपमा एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन एवं मातहतका 

ल्नकायका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरुमा GPS System जडान 
२२५२२ १००० 

७ २.७.२२.४८२ 
प्रदशे स्वास््य आपतकालीन कायय सञ्चालन केन्त्र (PHEOC), २४ शै घन्त्टे एम्बलेुन्त्स प्रेषण 

केन्त्र कल सेन्त्टर (१०२) र Hello Doctor कल सेन्त्टर (१०९२) सञ्चालन िचय (ल्नरन्त्तरता) 
२२५२२ २४०० 

८ २.७.२२.४८५ एकीकृत जनस्वास््य सल्भयलेन्त्स प्रणालीको ल्वकास र संचालन (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३००० 

९ २.७.२२.४९० 

स्वास््य व्यवस्थापक, ल्चल्कत्सक, योजना तथा त्यांक व्यवस्थापनसुँग सम्बल्न्त्धत 

जनशल्क्तहरूका लाल्ग Public Health Analytics र Planning सम्बन्त्धी अल्भमिुीकरण 

काययक्रम 

२२५२२ ५०० 

१० २.७.२२.४९३ 
अस्पतालका ल्चल्कत्सक र आयवेुद केन्त्रका ल्चल्कत्सकहरू बीच अन्त्तर ल्नकाय समन्त्वय र प्रेषण 

सम्बन्त्धी अन्त्तरकृया गोष्ठी 
२२५२२ ५०० 

११ २.७.२२.४९६ 
मन्त्रालय मातहतका ल्नकायहरु एवं ल्नल्ज अस्पतालहरुसुँग (२६ शैया दले्ि २०० शैया सम्मका) 

बाल्षयक / अधयबाल्षयक / चौमाल्सक / रैमाल्सक सल्मक्षा गोष्ठी 
२२५२२ ९०० 

१२ २.७.२२.४९८ प्रकोपजन्त्य / महामारीजन्त्य रोगको व्यवस्थापन, उपचार एवं Epidemiological Study २२५२२ १००० 

१३ २.७.२२.५१२ 
४३. नसने रोगको ल्स्क्रल्नङ लगायतका कायय गनय स्वास््य चौकीहरुमा प्रयोगशाला सञ्चालन एवं 

सञ्चाल्लत प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्त्नती गने 
२२५२२ ५००० 

१४ २.७.२२.५१७ 
मानव सेवा आश्रम / बदृ्धाश्रममा आल्श्रत दीघय रोगी ल्वरामीहरुले ल्नयल्मत सेवन गनुयपने औषधी 

िररद र ल्वतरण 
२२५२२ २००० 

१५ २.७.२२.५१८ 

स्वास््य तथा जनसंख्या सम्वन्त्धी नील्त, ऐन, ल्नयम/ल्नयमावली, गठन आदशे, काययल्वल्ध, 

मापदण्ड, ल्नदले्शका (मन्त्रालय र मातहतका ल्नकायमा स्वीकृत बाल्षयक काययक्रमहरुको सहज 

कायायन्त्वयनको लाल्ग सो सुँग सम्वल्न्त्धत लगायत) आदी ल्नमायण र अल्भलेल्िकरण 

२२५२२ ५०० 

१६ २.७.२२.५१९ 
बाल्षयक स्वीकृत काययक्रम, बाल्षयक प्रगल्त पलु्स्तका, नील्त, ऐन, ल्नयम/ल्नयमावली, गठन आदशे, 

काययल्वल्ध, मापदण्ड,  लगायत अन्त्य स्वास््य सेवा (िोप, पोषण, पररवार योजना, मातलृ्शशु, 
२२५२२ ५०० 
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कार्िक्रम 

खचि 
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आयवेुद लगायतका सचेतना सामग्री) सम्वन्त्धी IEC सामग्री तयारी/ल्नमायण/उत्पादन, छपाई तथा 

प्रसारण 

१७ २.७.२२.५२१ 

प्रदशे स्वास््य बीमा संयोजन सल्मल्त, प्रदशे िोप समन्त्वय तथा ल्नदशेक सल्मल्त, प्रदशे एम्बलेुन्त्स 

व्यवस्थापन सल्मल्त, प्रदशे मेल्डकोल्लगल सल्मल्त, अस्पतालहरूको दताय तथा नवीकरण सल्मल्त, 

अनगुमन तथा त्यांक व्यवस्थापन TWG सल्मल्त, िररद इकाई सल्मल्त, मलूयांकन सल्मल्त, 

कासम/ुसल्मल्त, कोल्भड-१९ प्रदशे ल्नदशेक सल्मल्त, कोल्भड-१९ कोष सञ्चालक सल्मल्त 

लगायतका सल्मल्तहरूको ल्नयल्मत बैठक संचालन (ल्नरन्त्तरता) 

२२५२२ १००० 

१८ २.७.२२.५२३ स्थानीय तहहरूमा रहकेा Birthing Center हरूको सदुृिीकरण काययक्रम २२५२२ २०००० 

१९ २.७.२२.५२४ 
Spinal Injury एवं बौल्द्धक अपाङ्गता भएका ल्वरामीहरुको पनुस्थायपना साथै Injury भएका 

ल्वरामीहरुलाई Wheelchair ल्वतरण 
२२५२२ २०००० 

२० २.७.२२.५२५ 
मल्हला तथा १६ बषय भन्त्दा मलु्नका बालबाल्लकाहरुको क्यान्त्सरको उपचारमा सहयोग काययक्रम 

(ल्नरन्त्तरता) 
२२५२२ २०००० 

२१ २.७.२२.५३१ 

स्वास््य के्षरमा हाल कायायन्त्वयन भईरहकेा ल्वशेष काययक्रम एवं सेवाहरु (क्षयरोग / HIV/AIDS 

/ यौग रोग ल्नयन्त्रण, िोप, आमा सरुक्षा काययक्रम, बाल स्वास््य, पररवार ल्नयोजन, एल्ककृत 

मल्हला स्वास््य तथा प्रजनन, स्वास््य ल्शक्षा, स्वास््य ताल्लम, उपचारात्मक सेवा, नल्सयङ तथा 

सामाल्जक सरुक्षा, डायलाल्सस/ICU/PICU/HDU/Ventilator आदी सेवा, Minimum 

Service Standard (MSS), EMR, SORMAS, EWARS, HMIS/DHIS२, eLMIS, 

संक्रामक/सरुवा रोगहरु एवं नसने रोगहरु आदीको एल्ककृत अनगुमन, मुलयाकंन, अनलु्शक्षण एवं 

सहल्जकरण 

२२५२२ ५०० 

२२ २.७.२२.५३२ स्वास््य प्रवद्धयनका लाल्ग बा/आमा काययक्रम सञ्चालन २२५२२ २००० 

२३ २.७.२२.५३३ स्वास््य ल्दवसहरु मनाउन काययक्रम (सञ्चालन एवं व्यवस्थापन िचय) २२५२२ ३०० 

२४ २.७.२२.५३५ 
नवलपरासीको कावासोती र गोरिा च्याङलीमा प्रसलु्त अस्पताल स्थापनाको सम्भाव्यता 

अध्ययन 
२२५२२ १००० 

२५ २.७.२२.५३४ ल्वद्यालय नसय काययक्रम २२५२२ ५००० 

२६ २.७.१६.२ आमा तथा बालबाल्लकाको पोषण सधुार आयोजना २२५२२ १३०००० 

२७ २.७.२२.५२० 
हमेोल्र्ल्लया, थालासेल्मया, ल्सकलसेल एनेल्मया उपचार गने सम्बल्न्त्धत संघ, संस्थालाई अनदुान 

सहयोग 
२६४१३ ३००० 

२८ ७.२.९.१४ 
महामारी एवं ल्बपतमा रोग ल्नयन्त्रण र उपचारका लाल्ग औषल्ध तथा औषधी जन्त्य सामग्रीको 

व्यबस्थापन 
२७२१३ ५०० 

२९ ८.१.९.१ 

लमजुङ अस्पताल, लमजुङलाई हाल सञ्चालन गरररहकेो संस्थासुँगको सम्झौता अन्त्त्य गरी 

अस्पताल पणूय रुपमा प्रदशे सरकारबाट सञ्चालन गनयको लाल्ग आवश्यक पने सञ्चालन िचय 

(प्रशासल्नक/अल्नवायय दाल्यत्व, चाल ुकाययक्रम िचय) 

२८९११ ६०००० 

३० ११.३.१७.१ Networking सम्वन्त्धी कायय (मन्त्रालय भवन, Dispatch Centre र PHEOC मा) ३११२२ २५० 

३१ ११.३.७.३१ Water Dispenser िररद ३११२२ ५० 
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३२ ११.३.७.५ कायायलयका आवश्यक अन्त्य ल्वल्भन्त्न मेल्सनरी औजार िररद ३११२२ ५०० 

३३ ११.३.९.३५ 
पोिरा स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठानसुँगको सहकाययमा मगृौला िान्त्सप्लान्त्ट केन्त्र स्थापनाको लाल्ग 

आवश्यक औजार उपकरण िररद 
३११२२ ५००० 

३४ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

३५ ११.४.२२.११ 

पाल्कय ङ/बगैचा/कम्पाउण्ड वाल/चमेना गहृ/पानी ट्याङ्की/शैचालय/प्राङगड ल्नमायण/प्रहरी एवं 

चौकीदारको लाल्ग कोठा एवं मन्त्रालय प्राङगड ल्भर रहकेा टहरा व्यवस्थापन आदी लगायतका 

सावयजल्नक सम्पल्त्तको ल्नमायण एवं ममयत सम्भार 

३११५९ १००० 

३६ ११.५.४२.७ 

सम्पणूय मन्त्रालय भवनको ममयत संभार (रंगरोगन, Building Front Part/Window आदीको 

ल्ससा रे्ने, पदाल्धकारी/कमयचारीको लाल्ग सहज कायय वातावतरणको लाल्ग Office Layout 

व्यवस्थापन सम्वन्त्धी कायय आदी) 

३११६१ १००० 

३७ ११.५.२४.७ गण्डकी बाल अस्पताल स्थापनाको लाल्ग Detail Project Report (DPR) ल्नमायण ३११७२ १००० 

३८ ११.५.२४.८ 
पोिरा स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठानसुँगको सहकाययमा गण्डकी प्रदशेमा ५० बेडको मटुु तथा क्यान्त्सर 

रोग अस्पताल स्थापनाको लाल्ग Detail Project Report (DPR) ल्नमायण 
३११७२ १००० 

३९ ११.५.३३.१ 
दमौली अस्पतालमा गोबधयन शमाय मेमोररयल आुँिा उपचार तथा अनसुन्त्धान केन्त्र स्थापना गनय 

सम्भाव्यता अध्ययन 
३११७२ १००० 

४० ११.६.१२.१ 

लमजुङ अस्पताल, लमजुङलाई हाल सञ्चालन गरररहकेो संस्थासुँगको सम्झौता अन्त्त्य गरी 

अस्पताल पणूय रुपमा प्रदशे सरकारबाट सञ्चालन गनयको लाल्ग आवश्यक पने सञ्चालन िचय 

(पूुँल्जगत काययक्रम तर्य को िचय) 

३१५११ १०००० 

जम्मा ३३९५०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

 

 

 

 

 

 

 

  

प्रदेशस्तररर् कार्ािलर्हरु तर्ि ीः 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०२००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०२३९०१४ 

(१) स्वास््र् र्नदेशनालर्, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.३८१ पाररवाररक ल्ववरण अध्यावल्धक काययक्रम २२५२२ ५०० 

२ २.७.२२.३८२ प्रदशे स्तरीय ल्वधलु्तय एच एम आई एस अल्भलेल्िकरण व्यवस्थापन २२५२२ ४०० 

३ २.७.२२.३८४ रोगहरुको एल्ककृत ल्नगरानी २२५२२ ६०० 

४ २.७.२२.३८७ क्षयरोग उपचार ताल्लका, ल्जन एक्पटय अलगोररदम सम्बल्न्त्ध फ्लो चाटय अध्याल्ध्यक २२५२२ १०० 

५ २.७.२२.३८८ िानेपानी गणुस्तर ल्नगरानी परीक्षणको आधारभुत ताल्लम २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३८९ MPDSR सदुृल्िकरण / प्रल्तकाययलाई प्रभावकारी बनाउन mortality audit संचालन २२५२२ ४५० 

७ २.७.२२.३९० 
स्वास््यकमीहरुको लाल्ग कुष्ठरोग अपाङ्गता पल्हचान सम्बल्न्त्ध ल्सप हस्तान्त्तरण तथा 

अल्भमुल्िकरण 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९१ 
व्यवस्थापकहरुलाई त्याङ्ल्कय सर्ट्वयर (R, Stata, GIS, EPI data) सम्बल्न्त्ध ल्सप 

हस्तान्त्तरण 
२२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.४०९ स्वस्थ गण्डकी प्रदशेबासी, िुसी जनप्रल्तल्नल्धको भलु्मका ल्वषयक अन्त्तरल्क्रया २२५२२ ५०० 

१० २.७.२२.४५६ हाल सञ्चाल्लत प्रदशे ल्नगरानी तथा प्रबधयन केन्त्र सञ्चालन (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ६०० 

११ २.७.२२.४४ 
भेडावारी प्राथल्मक स्वास््य केन्त्रमा एल्ककृत सेवा अन्त्तरगत आयवेुद ल्चल्कत्सा सेवाको 

ल्नरन्त्तरता 
२२५२२ १५०० 

१२ २.७.२२.१० 
स्वास््य काययक्रमको स्वास््य कायायलय, अस्पताल (सरकारी तथा नील्ज), आयवेुद एवं स्थाल्नय 

तहको  एल्ककृत स्थलगत अनुल्शक्षण तथा Onsite Coaching 
२२५२२ ६०० 

१३ २.७.२२.९ प्रदशे स्वास््य वाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी प्रकासन एवं छपाई २२५२२ ५०० 

१४ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ४०० 

१५ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ६०० 

१६ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ८१५० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०५००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०५३९०१४ 

(२) प्रदेश स्वास््र् आपूर्ति व्र्वस्थापन केन्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.६.४.४० सावयजल्नक िररद प्रल्क्रया तथा आधारभतू आपलू्तय व्यवस्थापन सम्वन्त्धी अल्भमलू्िकरण काययक्रम २२५१२ ६०० 

२ २.७.२२.३७९ औषधी गुणस्तर पररक्षण २२५२२ २०० 

३ २.७.२२.४५१ 
बायोमेल्डकल बकय शप सञ्चालन एवं बायोमेल्डकल औजार उपकरणहरुको जडान, ममयत/सम्भार 

तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायय 
२२५२२ ५०० 

४ २.७.२२.४५९ भ्याल्क्सन तथा िोप सामल्ग्र प्याल्कङ्ग, ररप्याल्कङ्ग र िुवानी २२५२२ ९०० 
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क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

५ २.७.२२.४६० औषल्ध, उपकरण, प्याल्कङ्ग, ररप्याल्कङ्ग र िुवानी २२५२२ ७५० 

६ ७.२.९.२ आधारभतु तथा आकल्स्मक सेवाका लाल्ग औषधी िररद २७२१३ २५००० 

७ ७.२.९.३ अत्यावश्यक आयवेुद औषधी िररद २७२१३ ५००० 

८ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

९ ११.३.९.२६ 
अस्पतालहरु एवं अन्त्य स्वास््य संस्थाहरुको सेवा सदुृल्िकरणका लाल्ग आवश्यक औजार 

उपकरण िररद 
३११२२ २०००० 

१० ११.३.९.२७ बायोमेल्डकल वकय शपमा औजार उपकरण ममयतका लाल्ग Spare Parts िररद ३११२२ ४५०० 

११ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

जम्मा ५८४५० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०३००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०३३९०१४ 

(३) स्वास््र् तार्लम केन्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.६.४.११ Clinical Training Skill प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण र ताल्लम २२५१२ ५२५ 

२ २.६.४.१२ आयवेुद स्वास््यकमीहरूलाई पवूयकमय तथा योग ताल्लम २२५१२ ४०० 

३ २.६.४.१३ 
मगृौला डायलाएल्सस सेवा ल्वस्तार गररने तथा  डायलाएल्सस सेवा संचालन गरेका अस्पतालका 

स्वास््यकल्मयहरुलाई मगृौला डायलाएल्सस  सम्वन्त्धी ताल्लम 
२२५१२ १७०० 

४ २.६.४.१५ मेल्डकल अल्धकॄतहरुका लाल्ग मेल्डको ल्लगल ताल्लम २२५१२ १४०० 

५ २.६.४.१६ Implant/IUCD प्रदशे स्तरीय ताल्लम (कम CPR भएका स्थानीय तहका स्वास््यकमी) २२५१२ १०५० 

६ २.६.४.१७ 
ल्कशोर ल्कशेरी यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य सम्बन्त्धी प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण ताल्लम (ASRH 

Training) 
२२५१२ ५०० 

७ २.६.४.१८ 
शरुक्षीत गभयपतन सम्बल्न्त्ध ताल्लम (Training on Comprehensive Abortion Care - 

CAC) 
२२५१२ ६०० 

८ २.६.४.१९ नन स्कालपेल भ्यासेक्टोल्म (NSV) ताल्लम २२५१२ २८० 

९ २.६.४.२ आई.ल्स.य.ू ताल्लम (नल्सिंङ्ग कमयचारीका लाल्ग) २२५१२ ८०० 

१० २.६.४.२० प्यारामेल्डक्स तथा नल्सयङ्ग स्टार्को लाल्ग Facility Based IMNCI (FB-IMNCI) ताल्लम २२५१२ ६२४ 

११ २.६.४.२२ अहबे÷ल्सअहबे तथा हेलथ अल्सििेका लागी ल्क्लल्नकल ताल्लम (MLP Training) २२५१२ २००० 

१२ २.६.४.२५ डायलाल्सस सेवा संचालन भएका अस्पतालहरुका लाल्ग डायलाल्सस मेल्शन ममयत ताल्लम २२५१२ ४९० 

१३ २.६.४.२६ नल्सयङ्ग कमयचारीहरुको लाल्ग Medical Abortion ताल्लम २२५१२ ९६० 

१४ २.६.४.२७ रुरल अलिासाउन्त्ड (Rural USG) ताल्लम २२५१२ ३१८० 

१५ २.६.४.२८ नयाुँ ANM/SN हरूलाई SBA (Skilled Birth Attendant) ताल्लम २२५१२ ८००० 

१६ २.६.४.३२ SBA ताल्लम पाठ्यक्रम पररमाजयन तथा तयारी २२५१२ ५०० 
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क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१७ २.६.४.३३ SBA र MLP ताल्लमहरुको प्रभावकारीता सम्वल्न्त्ध अध्ययन/ल्बशलेषण २२५१२ ५०० 

१८ २.६.४.३४ स्वास््य ताल्लमको रणल्नती तयारी तथा सल्मक्षा गोष्ठी २२५१२ ८०० 

१९ २.६.४.३५ स्थानीय तहका स्वास््य शािा प्रमिुहरुलाई आल्थयक व्यवस्थापन तथा योजना सम्वल्न्त्ध ताल्लम २२५१२ ६०० 

२० २.६.४.३६ International Classification Disease -११ सम्बल्न्त्ध ताल्लम २२५१२ ६०० 

२१ २.६.४.३७ Basic Logistic Management सम्वल्न्त्ध ताल्लम २२५१२ ४०० 

२२ २.६.४.३८ योग प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण ताल्लम २२५१२ ५६० 

२३ २.६.४.३९ ल्चल्कत्सक तथा नल्सयङ्ग कमायचारीको लाल्ग VIA सम्वल्न्त्ध  ताल्लम २२५१२ १२०० 

२४ २.६.४.५ अपरेशन ल्थयटर ताल्लम नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग २२५१२ १५०० 

२५ २.६.४.६ पंचकमय र क्षारसरु  सम्बन्त्धी  ताल्लम २२५१२ ३५० 

२६ २.७.५.१ बाल्षयक प्रगल्त पलु्स्तका प्रकाशन २२५२२ १०० 

२७ २.७.५.५ 
सबै ताल्लमको लाल्ग प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र ल्वतरण(उत्पादन 

सामाग्री, सेवा तथा अन्त्य काययक 
२२५२२ २००० 

२८ ११.१.२.२४ ताल्लम हल ल्नमायण ३१११२ १०००० 

२९ ११.३.९.८ कम्प्यटुर, ल्प्रन्त्टर, र्ोटोकल्प लगायतका सामाग्री िररद ३११२२ ५०० 

३० ११.६.१३.९ कायायलयको लाल्ग र्ल्नयचर ल्र्क्चसय (अन्त्य पुुँजीगत) ३११२३ ५०० 

३१ ११.५.४२.२ भवन, शौचालय र तालीम हल ममयत सम्भार ३११६१ ५०० 

जम्मा ४३११९ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०४००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०४३९०१४ 

(४) प्रदेश जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.५०६ 
Microbiology Lab संचालन गनयको लाल्ग आवश्यक औजार उपकरणहरु िररद, जडान, 

संचालन एवं जनशल्क्त व्यवस्थापन 
२२५२२ १५०० 

२ २.७.२२.५०७ 
प्रदशे अन्त्तगयतका सरकारी तथा ल्नजी प्रयोगशालाहरुको गुणस्तर, मलुयांकन, काययक्रम कायायन्त्वयन 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण काययक्रम 
२२५२२ ६०० 

३ २.७.२२.५०८ प्रयोगशाला परीक्षण गररएका नमनुाको गणुस्तर ल्नयन्त्रण सम्बल्न्त्ध कुररयर सेवा काययक्रम २२५२२ ६० 

४ २.७.२२.५०९ 
Vector Borne Diseases (Kalazar, Malaria, Scrub Typhus, Dengue, 

Leptospirosis) रोगको िोजपडताल 
२२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.५१० प्रयोगशालाकमीहरुका लाल्ग Quality Control  सम्बन्त्धी ताल्लम २२५२२ ४०० 

६ २.७.२२.५११ प्रयोगशालाकमीहरुका लाल्ग बायोसेफ्टी तथा बायोसेक्यरूरटी सम्बन्त्धी काययक्रम २२५२२ ३०० 

७ २.७.५.१ बाल्षयक प्रगल्त पलु्स्तका प्रकाशन २२५२२ ५०० 

८ ७.२.११.२ महामारी तथा ल्वपतको अवस्थामा आवश्यक ररएजेन्त्ट िररद तथा व्यवस्थापन २७२१३ १००० 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

20     
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क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

९ ७.२.११.३ प्रयोगशाला सेवा संचालनका लाल्ग ररएजेन्त्ट, केल्मकलस तथा कन्त्जमेुबलस सामग्री िररद २७२१३ १००० 

१० ११.३.९.१२ 
कायायलयका लाल्ग इलेक्िोल्नक सामग्री तथा उपकरण (प्रोजेक्टर, क्यामेरा, लयापटप, एल.इ.डी. 

ल्स्क्रन, डेस्कटप कम्यटुर, इलेक्िोल्नक जोख्ने मेल्सन) िररद 
३११२२ ५०० 

११ ११.३.९.३१ 
नसने रोग प्रयोगशाला संचालनका लाल्ग Fully Automated Biochemistry Analyzer, 

ELISA आल्द िररद 
३११२२ २५०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

जम्मा ९१६० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३९०२४ 

(५) क्षर्रोग उपचार केन्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१३ संक्रमण ल्नयन्त्रणको लाल्ग आवश्यक अन्त्य सामग्री िररद २२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.१५ प्रयोगशालाकमीहरूका लाल्ग क्षयरोग सम्बन्त्धी िकार माइक्रोस्कोपीका लाल्ग LQAS तालीम २२५२२ २५० 

३ २.७.२२.२६ ल्जन एक्स्पटय परीक्षण सोधभनाय २२५२२ २७० 

४ २.७.२२.३६ क्षयरोग कलचर लयाबको कुररयर  सेवा २२५२२ २०१ 

५ २.७.२२.३६३ एक्सरे ल्र्लम िररद/संचालन तथा ममयत िचय २२५२२ १००० 

६ २.७.२२.३६४ रगत परीक्षणको लाल्ग केल्मकल तथा अन्त्य सामाग्री िररद २२५२२ ५०० 

७ २.७.२२.३७ ल्जन एक्स्पटय मेल्सन लगायत मेल्सनरी औजार-उपकरणको संचालन तथा ममयत िचय २२५२२ २०१ 

८ २.७.२२.४९ ल्ब एस एल थ्री लयाब संचालन िचय २२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.५७ र्ोहोरमैला व्यवस्थापन २२५२२ २०१ 

१० २.७.५.२ TB Basic Modular ताल्लम २२५२२ ५०० 

११ २.७.५.६ क्षयरोग गणुस्तर ल्नयन्त्रण काययक्रम २२५२२ ३४८ 

१२ ७.२.११.५ कलचर लयाब संचालन िचय तथा ररएजेन्त्ट एवं अन्त्य सामग्री िररद २७२१३ ३०० 

१३ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

१४ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

१५ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

 जम्मा ५८७१ 
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बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३९०३४ 

(६) संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ २४० 

३ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

४ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

५ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

६ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको 

गभयवती मल्हला) 
२२५२२ ४२० 

७ २.७.२२.४०६ 
अस्पतालमा Microbiology Lab स्थापना (C & S) र र्ल्नयचर, ल्र्जय, Microscope आल्द 

िररद 
२२५२२ २०० 

८ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड 

(MSS) कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ४५०० 

९ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१० २.७.२२.५३० 
EMR को प्रादले्शक रुपमा अल्भमलु्िकरण गरी कायायन्त्वयनका लाल्ग ताल्लम/काययशाला/गोष्ठी 

सञ्चालन 
२२५२२ १५०० 

११ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१२ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

१३ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

१४ ११.१.२.२२ अस्पताल भवन ल्नमायण ल्नरन्त्तरता (बहुबल्षयय आयोजना) ३१११२ ५०००० 

१५ ११.३.२२.२ अस्पतालमा Signposting राख्ने ३११२२ २५० 

१६ ११.३.२२.३ EMR ताल्लमकाेे लाल्ग सामग्री िररद ३११२२ २५० 

१७ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

१८ ११.३.८.१ X-ray Room काेे ल्बल्करण व्यवस्थापन तथा प्रणाली सुल्रल्िकरण ३११२२ ५०० 

१९ ११.३.९.२४ 
र्ामेसी, लयाब तथा एक्सरे शािा लगायतमा ल्बद्दुत लाइन व्यवस्थापन (Electricity Wiring 

at Pharmacy, Lab & X-ray Room) 
३११२२ ५०० 

२० ११.६.१३.१ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर एवं ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२१ ११.१.३.३ अस्पताल भवनको ममयत सम्भार ३११६१ १००० 

जम्मा ६२७१४ 
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अस्पतालहरु तर्ि ीः 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४५०१४ 

(१) धौलार्गर  अस्पताल, बाग्लुङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ५२५ 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमेुवलस िररद २२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

६ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

७ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood 

Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

१० २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको 

गभयवती मल्हला) 
२२५२२ ४२० 

११ २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ २०० 

१२ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ २४० 

१३ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड 

(MSS) कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ५१०० 

१४ २.७.२२.५२२ ल्सल्ट स्क्यान (CT Scan) सेवा प्रारम्भको लाल्ग आवश्यक व्यवस्थापन िचय २२५२२ २००० 

१५ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१६ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१७ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

१८ ७.२.११.४ 
अस्पतालमा सञ्चाल्लत PCR सेवाको लाल्ग आवश्यक कन्त्जमेुवलस, ररएजेन्त्ट आदी सामग्री 

िररद 
२७२१३ १२०० 

१९ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

२० ११.३.११.१ स्वास््य उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२१ ११.३.२२.४ 
अस्पतालको नयाुँ भवनमा ल्नमायण भएको ल्लफ्टको बाुँकी रकम भकु्तानी (िररद ऐन बमोल्जम 

भएको सम्झौता रकम) 
३११२२ ४५०० 

२२ ११.३.९.३४ 
ल्सल्ट स्क्यान (CT Scan) मेल्सन िररद साथै सो सेवा सञ्चालनका लाल्ग आवश्यक स्वास््य 

औजार उपकरण िररद 
३११२२ १००००० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

२३ ११.६.१३.५ नयाुँ ल्नमायण भवनको लाल्ग र्ल्नयचर एवं ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५००० 

२४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ १००० 

२५ ११.५.२४.५ २०० शैयाको अस्पताल भवन ल्नमायणको लागी ल्बस्ततृ आयोजना प्रल्तवेदन ल्नमायण ३११७२ २३०० 

जम्मा १२६५३९ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३६०१४ 

(२) गोरखा अस्पताल, गोरखा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ४५० 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमेुवलस िररद २२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

६ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

७ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood 

Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

१० २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको 

गभयवती मल्हला) 
२२५२२ ६०० 

११ २.७.२२.४०३ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालनका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड (MSS) 

कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन (Hospital Strengthen) 
२२५२२ ४५०० 

१२ २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ १५० 

१३ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ २४० 

१४ २.७.२२.४५८ डायलाल्सस सेवा शरुुवातको लाल्ग आवश्यक पने ल्वल्वध िचय २२५२२ १००० 

१५ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड 

(MSS) कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ४५०० 

१६ २.७.२२.५२६ Maternity Waiting Home सञ्चालन २२५२२ ५० 

१७ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१८ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१९ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

२० ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

२१ ११.३.१९.३ अस्पतालका लाल्ग आवश्यक कल्म्तमा ३०० KVA को Three Phase Generator िररद ३११२२ ५००० 

२२ ११.३.९.१९ अस्पतालका लाल्ग आवश्यक स्वास््य सम्वन्त्धी औजार उपकरण िररद ३११२२ ४००० 

२३ ११.६.१३.५ नयाुँ ल्नमायण भवनको लाल्ग र्ल्नयचर एवं ल्र्क्चसय िररद ३११२३ २००० 

२४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ १००० 

जम्मा २७०४४ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४४०१४ 

(३) बेन  अस्पताल, म्र्ाग्द  । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ४५० 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमेुवलस िररद २२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

६ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

७ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood 

Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

१० २.७.२२.३९९ आुँिा सेवा काययक्रम ल्नरन्त्तरता २२५२२ ६०० 

११ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको 

गभयवती मल्हला) 
२२५२२ ४२० 

१२ २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ १५० 

१३ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ २४० 

१४ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड 

(MSS) कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ४५०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१५ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१६ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१७ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

१८ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

१९ ११.३.१९.१ 
अस्पतालमा अल्क्सजन प्लान्त्ट लगायतका Heavy Equipment सञ्चालनका लाल्ग 

आवश्यक पने कल्म्तमा ३०० KVA को ल्वद्यतु िान्त्सर्मयर जडान 
३११२२ ३५०० 

२० ११.३.९.२१ RO Plant िररद तथा जडान ३११२२ १२०० 

२१ ११.३.९.२५ General Anastasia Machine (GA Machine) िररद ३११२२ २३०० 

२२ ११.६.१३.७ कायायलयको र्ल्नयचर एवं र्ल्नयल्सङ्ग ३११२३ ५०० 

२३ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा १७९१४ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३८०१४ 

(४) दमौल  अस्पताल, तनह ुँ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ४५० 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमेुवलस िररद २२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

६ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

७ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood 

Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

१० २.७.२२.३९९ आुँिा सेवा काययक्रम ल्नरन्त्तरता २२५२२ ६०० 

११ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको 

गभयवती मल्हला) 
२२५२२ ४२० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१२ २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ २५० 

१३ २.७.२२.४०६ 
अस्पतालमा Microbiology Lab स्थापना (C & S) र र्ल्नयचर, ल्र्जय, Microscope आल्द 

िररद 
२२५२२ २०० 

१४ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ २४० 

१५ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड 

(MSS) कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ४५०० 

१६ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१७ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१८ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

१९ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

२० ११.३.७.५ कायायलयका आवश्यक अन्त्य ल्वल्भन्त्न मेल्सनरी औजार िररद ३११२२ ५०० 

२१ ११.६.१३.७ कायायलयको र्ल्नयचर एवं र्ल्नयल्सङ्ग ३११२३ ५०० 

२२ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ११७१४ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३९०१४ 

(५) मातृर्शशु र्मतेर  अस्पताल, कास्की । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ४०००० 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

५ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

६ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood 

Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

७ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

९ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको 

गभयवती मल्हला) 
२२५२२ ६०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१० २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ ५०० 

११ २.७.२२.४०७ 
दन्त्तरोग सेवा (Dental Service) सेवा ल्नरन्त्तरता (संचालनको लाल्ग उपकरण, ममयत एवम् 

कन्त्जमेुवल िररद आदी) 
२२५२२ ६०० 

१२ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ २४० 

१३ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड 

(MSS) कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ४५०० 

१४ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१५ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१६ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १००० 

१७ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

१८ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

१९ ११.३.९.१८ X-ray सेवाको लाल्ग आवश्यक Cassette र Film िररद ३११२२ ५०० 

२० ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२१ ११.१.३.३ अस्पताल भवनको ममयत सम्भार ३११६१ ५०० 

२२ ११.१.३.६ मातलृ्शश ुअस्पतालको पवूायधार ल्नमायण तथा ममयत संभार ३११६१ १००० 

जम्मा ५२४९४ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४३०१४ 

(६) स्र्ाङ्जा अस्पताल, स्र्ाङ्जा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ३०० 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमेुवलस िररद २२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

६ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

७ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood 

Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

८ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

१० २.७.२२.३९९ आुँिा सेवा काययक्रम ल्नरन्त्तरता २२५२२ ६०० 

११ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको 

गभयवती मल्हला) 
२२५२२ ४२० 

१२ २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ २०० 

१३ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ २४० 

१४ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड 

(MSS) कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ४५०० 

१५ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१६ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१७ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

१८ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

१९ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२० ११.३.९.२३ 
Culter Machine-५ Parameter, Binocular Microscope र Dialyser Reprocessor 

Machine िररद 
३११२२ २४०० 

२१ ११.६.१३.७ कायायलयको र्ल्नयचर एवं र्ल्नयल्सङ्ग ३११२३ ५०० 

२२ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा १३७१४ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४२०१४ 

(७) पवित अस्पताल, पवित । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ३७५ 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमेुवलस िररद २२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

६ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 
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क्र.सं 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

७ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood Sugar, 

Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

१० २.७.२२.३९९ आुँिा सेवा काययक्रम ल्नरन्त्तरता २२५२२ ६०० 

११ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको गभयवती 

मल्हला) 
२२५२२ ४२० 

१२ २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ १५० 

१३ २.७.२२.४०६ 
अस्पतालमा Microbiology Lab स्थापना (C & S) र र्ल्नयचर, ल्र्जय, Microscope आल्द 

िररद 
२२५२२ २०० 

१४ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ २४० 

१५ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड (MSS) 

कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ४५०० 

१६ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१७ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१८ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

१९ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

२० ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२१ ११.६.१३.५ नयाुँ ल्नमायण भवनको लाल्ग र्ल्नयचर एवं ल्र्क्चसय िररद ३११२३ २००० 

२२ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा  १३०३९ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४६०१४ 

(८) मध्र्र्वन्त्दु अस्पताल, नवलपुर (ब.सु.पू.) । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ४५० 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमेुवलस िररद २२५२२ ३०० 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

31     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

५ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

६ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

७ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood Sugar, 

Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

१० २.७.२२.३९९ आुँिा सेवा काययक्रम ल्नरन्त्तरता २२५२२ ६०० 

११ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको गभयवती 

मल्हला) 
२२५२२ ४२० 

१२ २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ २०० 

१३ २.७.२२.४०७ 
दन्त्तरोग सेवा (Dental Service) सेवा ल्नरन्त्तरता (संचालनको लाल्ग उपकरण, ममयत एवम् 

कन्त्जमेुवल िररद आदी) 
२२५२२ ५०० 

१४ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ २४० 

१५ २.७.२२.४५८ डायलाल्सस सेवा शरुुवातको लाल्ग आवश्यक पने ल्वल्वध िचय २२५२२ १००० 

१६ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड (MSS) 

कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ४५०० 

१७ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ ३०० 

१८ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१९ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

२० ७.२.११.४ 
अस्पतालमा सञ्चाल्लत PCR सेवाको लाल्ग आवश्यक कन्त्जमेुवलस, ररएजेन्त्ट आदी सामग्री 

िररद 
२७२१३ १२०० 

२१ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

२२ ११.३.९.१९ अस्पतालका लाल्ग आवश्यक स्वास््य सम्वन्त्धी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२३ ११.३.९.२२ अपरेशन ल्थएटर सदुृिीकरणका लाल्ग आवश्यक सामाग्री िररद ३११२२ १००० 

२४ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२५ ११.१.३.३ अस्पताल भवनको ममयत सम्भार ३११६१ ५०० 

जम्मा १५१६४ 
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बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४१०१४ 

(९) मुस्ताङ अस्पताल, मुस्ताङ  । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ७५ 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ६० 

४ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

५ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

६ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood Sugar, 

Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

७ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

९ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको गभयवती 

मल्हला) 
२२५२२ १८० 

१० २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ ५० 

११ २.७.२२.४०५ मलु्क्तनाथमा हाई अल्लटच्यटु ल्सक्नेस उपचार केन्त्र सञ्चालन २२५२२ ३०० 

१२ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ १५० 

१३ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड (MSS) 

कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ३००० 

१४ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ १५० 

१५ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१६ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ ३६० 

१७ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

१८ ११.१.२.८ जोमसोम अस्पताल, मसु्ताङको अस्पताल भवन ल्नमायण ल्नरन्त्तरता (क्रमागत) ३१११२ ८०००० 

१९ ११.३.१९.२ 
अस्पतालमा अल्क्सजन प्लान्त्ट लगायतका Heavy Equipment सञ्चालनका लाल्ग आवश्यक 

ल्वद्यतु िान्त्सर्मयर जडान 
३११२२ २५०० 

२० ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२१ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२२ ११.१.३.३ अस्पताल भवनको ममयत सम्भार ३११६१ ५०० 

जम्मा ८९६२९ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०६००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४००१४ 

(१०) मनाङ अस्पताल, मनाङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ७५ 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ ६० 

४ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

५ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

६ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood 

Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc) 
२२५२२ ३०० 

७ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 
२२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

९ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको गभयवती 

मल्हला) 
२२५२२ १८० 

१० २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ ५० 

११ २.७.२२.४०८ अल्क्सजन प्लान्त्ट जडान तथा पाईप लाईन सम्वन्त्धी कायय २२५२२ १००० 

१२ २.७.२२.४२५ समदुायमा उच्च रक्त चाप र रगत पररक्षण काययक्रम २२५२२ १५० 

१३ २.७.२२.५०५ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालन एवं प्रवाहका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड 

(MSS) कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन गने 
२२५२२ ३००० 

१४ २.७.२२.५२८ ६५ बषय माल्थका व्यल्क्त, अल्त गररव एवं ल्वपन्त्न व्यल्क्तहरुको स्वास््य उपचार सेवा (ल्नरन्त्तरता) २२५२२ १५० 

१५ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१६ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ ३६० 

१७ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

१८ ११.१.२.७ मनाङ अस्पताल, मनाङको अस्पताल भवन ल्नमायण ल्नरन्त्तरता (क्रमागत) ३१११२ ६०००० 

१९ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२० ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२१ ११.१.३.३ अस्पताल भवनको ममयत सम्भार ३११६१ ५०० 

जम्मा ६७८२९ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ (स्वास््र् कार्ािलर्, लमजुङ मार्ि त कार्ािन्त्वर्न ह ने) कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३७०१४ 

(११) लमजुङ अस्पताल, लमजुङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१२८ 
माल्सक HMIS Reporting,  अस्पतालहरुमा सञ्चाल्लत काययक्रमहरुको HMIS Data 

Verification र सल्मक्षा 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.३७४ स्वीकृत काययल्वल्ध बमोल्जम रगत तथा रगतजन्त्य सेवा ल्नःशुलक व्यवस्थापन २२५२२ ४५० 

३ २.७.२२.३७६ जनयदु्ध र जनआन्त्दोलनका शल्हद/वेपत्ता पररवार, घाइत,े अपाङ्ग व्यल्क्तहरुको ल्नशुलक उपचार २२५२२ १५० 

४ २.७.२२.३८ डायलाइल्सस सेवा सञ्चालनको लाल्ग उपकरण ममयत एवं कन्त्जमेुवलस िररद २२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.३९२ डायलाल्सस सेवाको लाल्ग आकल्स्मक रक्तसंचार सेवा संचालन गरेबापत सोधभनाय २२५२२ १५० 

६ २.७.२२.३९४ अस्पतालमा काययरत स्वास््यकमीहरुको क्षमता अल्भवलृ्द्धका लागी CME काययक्रम २२५२२ ८४ 

७ २.७.२२.३९५ नल्सयङ्ग कमयचारीका लाल्ग माल्सक CPD काययक्रम २२५२२ ६० 

८ २.७.२२.३९६ 
५० बषय माल्थका व्यल्क्तहरुका लागी नसने रोग सम्वन्त्धी माल्सक ल्शल्वर संचालन (Blood 

Sugar, Creatinine, Lipid Profile test etc) 

२२५२२ 
३०० 

९ २.७.२२.३९७ 
मल्हनाको १ पटक नसने रोगको screening का लाल्ग lab सल्हत स्वास््य चौकीहरुमा ल्शल्वर 

संचालन (Urine dipstick, Blood sugar, BP monitoring) 

२२५२२ 
३०० 

१० २.७.२२.३९८ माल्सक VIA screening काययक्रम २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४०० 
गभयवती मल्हलाहरुको लागी अस्पतालमा ल्न:शुलक USG काययक्रम (३ दले्ि ६ मल्हनाको 

गभयवती मल्हला) 

२२५२२ 
६०० 

१२ २.७.२२.४०३ 
अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा संचालनका लागी न्त्यनूतम स्वास््य सेवा मापदण्ड (MSS) 

कायययोजना कायायन्त्वयन एवं संचालन (Hospital Strengthen) 

२२५२२ 
३००० 

१३ २.७.२२.४०४ बालगहृ तथा वदृ्ध आश्रममा स्वास््य जाुँच एवं उपचार २२५२२ १५० 

१४ २.७.२२.४४२ मात ृप्रल्तक्षा गहृ (Maternity Waiting Home) स्थापना एवं सञ्चालन २२५२२ ३००० 

१५ २.७.२२.४५८ डायलाल्सस सेवा शरुुवातको लाल्ग आवश्यक पने ल्वल्वध िचय २२५२२ १००० 

१६ २.७.२२.७६ अल्त गररव र ल्वपन्त्न नागररकहरुको लाल्ग ल्नशुलक स्वास््य उपचार सेवा २२५२२ ३०० 

१७ २.७.२२.८ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ५० 

१८ ७.१.२.४ भनाय भएका ल्वरामीहरुको लाल्ग िाद्यान्त्न २७१११ १२०० 

१९ ७.२.११.८ 
आकल्स्मक / महामारी / ल्वपतको समयमा आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट 

लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद 
२७२१३ ३०० 

 जम्मा ११९२९ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३९०१४ 

(१) स्वास््र् कार्ािलर्, कास्की । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ४५० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १५० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ १०० 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ ३०० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ १०५० 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ ३०० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ ३०० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ३०० 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.५३६ जेष्ठ नागररक अलजाइमर रोगको ल्स्क्रन टेि, पोिरा १७ २२५२२ १००० 

२० २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ ६५०० 

२१ ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२२ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२३ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

२४ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२५ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा १३८८५ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४३०१४ 

(२) स्वास््र् कार्ािलर्, स्र्ाङ्जा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ४५० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ २५५ 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १५० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ ३०० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ ७५० 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ ६०० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ ३०० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ४५० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ ३७०० 

२० ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२१ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२२ ११.१.२.२० कायायलय भवनको छतमा िि ल्नमायण ३१११२ ३००० 

२३ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद ३११२२ ५०० 

२४ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२५ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा १३१४० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४५०१४ 

(३) स्वास््र् कार्ािलर्, बाग्लुङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ४५० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ २०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १५० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ ३०० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ १०५० 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ ३९० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ ३९० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ४५० 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.४३४ पाुँच बषय मलु्नका बाल-बाल्लकाहरुको पोषणको अवस्था लेिाजोिा गने २२५२२ ४०० 

२० २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ ५८०० 

२१ ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२२ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२३ ११.१.२.३० सरुक्षीत माततृ्व मल्हला समहु भवन ल्नमायण तारािोला ५ कररमेला ३१११२ २५०० 

२४ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२५ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२६ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ १००० 

जम्मा १५९६५ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३८०१४ 

(४) स्वास््र् कार्ािलर्, तनह ुँ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ४५० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १५० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ ३०० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ १०५० 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ ६०० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ ३०० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ६०० 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ २८५० 

२० ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२१ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२२ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ४०० 

२३ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ६०० 

२४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ९७८५ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३६०१४ 

(५) स्वास््र् कार्ािलर्, गोरखा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 
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क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ४५० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १५० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ ३०० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ १०५० 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ ६०० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ ३०० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ४५० 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.४३१ यस अल्घ ताल्लम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ ताल्लम २२५२२ ४०० 

२० २.७.२२.४४१ 
प्रयोगशाला स्थापना भएका नयाुँ स्वास््य संस्थाका स्वास््य कमयचारीहरुलाई प्रयोगशालाको 

Report सम्वन्त्धी अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ ४०० 

२१ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ ३८०० 

२२ ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२३ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२४ ११.१.२.१८ 
कायायलय भवनको ल्सल्लङ ल्सपेज (Ceiling Seepag) व्यवस्थापनको लाल्ग कायायलय भवनको 

छतमा िि ल्नमायण 
३१११२ ३००० 

२५ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२६ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२७ ११.४.२२.१० ताल्लम हल, शौचालय एवं कम्पाउण्ड पिायल ममयत सम्भार ३११५९ १००० 

जम्मा १४८८५ 
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बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३७०१४ 

(६) स्वास््र् कार्ािलर्, लमजुङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र. 

सं 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT पररचालन 

तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ३०० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ २०० 

९ २.७.२२.४१८ बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामुलक काययक्रम एवं स्वास््य पररक्षण २२५२२ १५० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन २२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ १५० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ १०५० 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ १५० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ १०० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक बैठक 

तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ३०० 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.४३१ यस अल्घ ताल्लम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ ताल्लम २२५२२ ३०० 

२० २.७.२२.४३३ पोषण काययक्रमको लाल्ग आवश्यक तौल मल्सन, हाईट मल्सन आल्द िररद २२५२२ ३०० 

२१ २.७.२२.४३८ 
स्वास््य काययक्रमहरुको एल्ककृत शकु्ष्म योजना तयारी  (पररवार ल्नयोजन,गाउुँघर ल्क्लल्नक,सरुल्क्षत 

माततृ्व लगायतका काययक्रमहरु) 
२२५२२ ४०० 

२२ २.७.२२.४३९ माहामारी ब्यवस्थापनमा प्रयोगशालाकमीहरुको भलू्मकको सम्बन्त्धमा क्षमता अल्भबलृ्द्ध २२५२२ १५० 

२३ २.७.२२.४४० त्याङ्कको गुणस्तर सधुारका लाल्ग आर डी क्य ूए २२५२२ १५० 

२४ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ ४१०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र. 

सं 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

२५ ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२६ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२७ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२८ ११.३.७.६ इन्त्भटर / सोलार / Power Backup ३११२२ ५०० 

२९ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

३० ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

कुल जम्मा ११४८५ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४२०१४ 

(७) स्वास््र् कार्ािलर्, पवित । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ४५० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ २०० 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १५० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ १५० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ ९०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ ३०० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ १५० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ६०० 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ ३१०० 

२० ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२१ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२२ ११.१.२.१९ चमेना गहृ (िाजा घर) ल्नमायण ३१११२ १५०० 

२३ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२४ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२५ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा  १०६८५ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४४०१४ 

(८) स्वास््र् कार्ािलर्, म्र्ाग्द  । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ४५० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ १५० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ ७०० 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ ३०० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ ३०० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ३०० 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.४३१ यस अल्घ ताल्लम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ ताल्लम २२५२२ ३०० 

२० २.७.२२.४३२ 
स्थानीय तहसंगको समन्त्वयमा (िोप पोषण पररवार ल्नयोजन सरुल्क्षत माततृ्वसंग) सम्बल्न्त्धत 

सचुकहरु सधुार हुने गरर एकीकृत सकु्ष्मयोजना तयारी 
२२५२२ ३०० 

२१ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ २३०० 

२२ ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२३ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२४ ११.१.२.२१ कायायलय भवनको छतमा हल ल्नमायण (ल्नरन्त्तरता) (बाुँकी कायय सम्पन्त्न गनय) ३१११२ १५०० 

२५ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद ३११२२ ५०० 

२६ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२७ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा १०१८५ 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४६०१४ 

(९) स्वास््र् कार्ािलर्, नवलपुर (ब.सु.पू.) । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १५० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ ४५० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ ३०० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ ३०० 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १५० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया पररचालन २२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ १०० 

१३ २.७.२२.४२२ पहुुँच कम भएका स्थानहरुमा पररवार ल्नयोजन सेवा २२५२२ २५० 

१४ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ १०५० 

१५ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ १५० 

१६ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ १५० 

१७ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ४५० 

१८ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१९ २.७.२२.४३६ 
नवलपराल्स ल्जललाका सपयद श उपचार केन्त्रमा काययरत कमयचाररहरूलाई ताल्लम तथा उपचार 

केन्त्रमा सामाग्री िररद तथा ब्यबस्थापन 
२२५२२ ३०० 

२० २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ २२०० 

२१ ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२२ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२३ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२४ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२५ ११.५.२४.२ कायायलयको भवन ल्नमायणको लाल्ग ल्ड.पी.आर. ल्नमायण ३११७२ ५०० 

जम्मा ८८८५ 
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बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४१०१४ 

(१०) स्वास््र् कार्ािलर्, मुस्ताङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १०० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ २०० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ १५० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.४१८ बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामुलक काययक्रम एवं स्वास््य पररक्षण २२५२२ १०० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 

१३ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ ६६० 

१४ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ १५० 

१५ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ १०० 

१६ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ६०० 

१७ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१८ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ ९०० 

१९ ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२० ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२१ ११.३.७.११ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार िररद ३११२२ ५०० 

२२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२३ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ५७९५ 
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बजेट उपश षिक नं. : ३५५०७००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४००१४ 

(११) स्वास््र् कार्ािलर्, मनाङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.४१० 
महामारी तथा प्रकोपजन्त्य अवस्थामा बहुपल्क्षय ल्नकायहरुवीच समन्त्वयत्मक वैठक, RRT 

पररचालन तथा अल्भमलु्िकरण काययक्रम 
२२५२२ १५० 

२ २.७.२२.४११ सरुवा रोग (कोल्भड १९, क्षयरोग, डेंग ुआल्द) को केस इन्त्भेल्स्टगेसन तथा कन्त्ट्याक्ट िेल्सङ २२५२२ १५० 

३ २.७.२२.४१२ 
ल्नजी स्वास््य संस्था (आधलु्नक तथा आयवेुद ल्चल्कत्सा) संचालन अनमुल्त, अनगुमन सपुररवेक्षण 

तथा स्थलगत अनलु्शक्षण 
२२५२२ १०० 

४ २.७.२२.४१३ 
स्थानीय तहको साके्षदारीमा पवूयप्रसलु्त र उत्तरप्रसतुी (ANC & PNC) का घर घरमा स्वास््य कमी 

सेवा काययक्रम 
२२५२२ २०० 

५ २.७.२२.४१४ 
उच्च मात ृतथा नवल्शश ुमतृ्युभएका स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत यम ल्प ल्ड एस आर 

काययक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १०० 

६ २.७.२२.४१५ 
िानेपानी आयोजनाको वातावरल्णय लेिाजोिा / ल्नशुलक िानेपानी परीक्षण / िानेपानी पररक्षण 

प्रल्तवेदन सावयजल्नल्ककरणको साथै जनचेतना अल्भवलृ्द्ध काययक्रम 
२२५२२ १५० 

७ २.७.२२.४१६ ल्वषादी रल्हत िाद्य तथा पोषण प्रवद्धयन काययक्रम २२५२२ १५० 

८ २.७.२२.४१७ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम (मानल्सक तथा ल्कशोर ल्कशोरी प्रजनन ्स्वास््य) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.४१८ 
बैदले्शक रोजगारीमा जाने यवुा/यवुतीहरुको लाल्ग स्वास््य सचेतनामलुक काययक्रम एवं स्वास््य 

पररक्षण 
२२५२२ १०० 

१० २.७.२२.४१९ बाल्षयक प्रल्तवेदनको तयारी तथा छपाई २२५२२ ६० 

११ २.७.२२.४२० 
स्वास््य सम्बन्त्धी जोल्िम सञ्चार अल्भमलु्िकरण तथा जनचेतना वलृ्द्धका लाल्ग ल्मल्डया 

पररचालन 
२२५२२ ७५ 

१२ २.७.२२.४२१ एम्वलेुन्त्स सेवा सल्मल्तको बैठक तथा सरोकारवालाहरु बीच समीक्षा तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ ५० 

१३ २.७.२२.४२३ पाररवाररक तथा जनसाल्ख्यक  लगत संकलन २२५२२ ६६० 

१४ २.७.२२.४२६ क्षयरोग स्कृल्नङ्ग तथा कन्त्टायक िेल्सङ्ग २२५२२ ३०० 

१५ २.७.२२.४२७ एच आई ल्भ तथा अन्त्य रोगहरुको सल्भयलेन्त्स २२५२२ २२५ 

१६ २.७.२२.४२९ 
स्थानीय तहहरूका स्वास््य प्रमिुहरुलाइय स्वास््य काययक्रमहरूको ल्जलला स्तरमा  चौमाल्सक 

बैठक तथा योजना तजुयमा 
२२५२२ ६०० 

१७ २.७.२२.४३० टोल ल्वकास / सहकारी / आमा समहुमा स्वास््य सम्बन्त्धी जनचेतनामलुक काययक्रम २२५२२ १०० 

१८ २.७.२२.४३१ यस अल्घ ताल्लम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई IHMIS/DHIS२ ताल्लम २२५२२ ३०० 

१९ २.७.२२.४३२ 
स्थानीय तहसंगको समन्त्वयमा (िोप पोषण पररवार ल्नयोजन सरुल्क्षत माततृ्वसंग) सम्बल्न्त्धत 

सचुकहरु सधुार हुने गरर एकीकृत सकु्ष्मयोजना तयारी 
२२५२२ १५० 

२० २.७.२२.४३३ पोषण काययक्रमको लाल्ग आवश्यक तौल मल्सन, हाईट मल्सन आल्द िररद २२५२२ २०० 

२१ २.७.२२.४३५ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने माल्सक बैठक तथा अन्त्य काययक्रमहरुमा सहल्जकरण, अनलु्सक्षण २२५२२ २०० 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

49     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

२२ २.७.२२.४३७ स्वास््यकल्मयहरुका लाल्ग high altitude sickness सम्बल्न्त्ध ताल्लम तथा अल्भमलु्िकरण २२५२२ २४० 

२३ २.७.२२.१६० स्वास््य स्वयंसेल्वका भत्ता २२५२२ ७५० 

२४ ७.२.११.१० औषधीहरुको बर्र स्टक पाईल्लङ् २७२१३ २०० 

२५ ७.२.१२.२ स्वास््य सामग्री, औषधी, उपकरणको प्याल्कङ्ग एवं िुवानी २७२१३ २०० 

२६ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ५०० 

२७ ११.६.१३.१ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर एवं ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ५०० 

२८ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ७०१० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

 

  

आरु्वेद औषधालर् एवं  

आरु्वेद स्वास््र् केन्त्रहरु तर्ि ीः 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८३९०१४ 

(१) गण्डकी आर्ुवेद औषधालर्, कास्की । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.१.२.२६ चडुा औषधी ल्नमायण कक्ष ल्नमायण ३१११२ १००० 

१२ ११.१.२.२७ र्ामेसी कक्ष ल्नमायण ३१११२ १००० 

१३ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१४ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१५ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१६ ११.४.२२.१२ कायायलयको कम्पाउण्ड वाल ममयत सम्भार ३११५९ ५०० 

१७ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ७२०० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४५०१४ 

(२) धौलार्गर  आर्ुवेद औषधालर्, बाग्लुङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ४७०० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४३०१४ 

(३) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, स्र्ाङ्जा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ४७०० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८३८०१४ 

(४) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, तनह ुँ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद २७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

 ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ४७०० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८३६०१४ 

(५) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, गोरखा । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.६.१३.५ नयाुँ ल्नमायण भवनको लाल्ग र्ल्नयचर एवं ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ६०० 

१४ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१५ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ५३०० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८३७०१४ 

(६) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, लमजुङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.१.२.२३ आयवेुद सेवा ल्वस्तारको लाल्ग भवन ल्नमायण, बेसीशहर न.पा-३, लमजुङ ३१११२ १०००० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१२ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१३ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१४ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१५ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

१६ ११.५.४२.८ परुानो भवनमा रहकेो हललाई वाउन्त्री गरी योग हल ल्नमायण ३११६१ ५०० 

जम्मा १५२०० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४२०१४ 

(७) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, पवित । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ४७०० 
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बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४४०१४ 

(८) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, म्र्ाग्द  । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य सामाग्री िररद २७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ४७०० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४६०१४ 

(९) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, नवलपुर (ब.सु.पू.) । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 
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क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ३००० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४१०१४ 

(१०) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, मुस्ताङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ४७०० 

 

बजेट उपश षिक नं. : ३५५०८००१ कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४००१४ 
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(११) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, मनाङ । रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ २.७.२२.१८ 
स्थानीय तहको सहकाययमा परम्परागत स्वास््यकमीहरुलाई स्थानीय जडीबटुीहरुको पल्हचान, 

संरक्षण, प्रयोगका लाल्ग अल्भमिूीकरण काययक्रम (पसु्ता हस्तान्त्तरण) 
२२५२२ २०० 

२ २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवेुद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ५०० 

३ २.७.२२.२४ ज्येष्ठ नागररक आरोग्य सेवा काययक्रम २२५२२ ३०० 

४ २.७.२२.२८ प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पने उपकरण, ररएजेन्त्ट र ल्कट िररद  २२५२२ २०० 

५ २.७.२२.३४४ मल्हला स्वास््य स्वयसेल्वकाहरुका लाल्ग आयवेुद सम्बन्त्धी अल्भमुल्िकरण २२५२२ ३०० 

६ २.७.२२.३४५ क्षारसरु काययक्रम (सामग्री िररद तथा सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन) २२५२२ ६०० 

७ २.७.२२.४४३ पंचकमय/ पवुयकमय काययक्रम (सामग्री िररद, संचालन एवं व्यवस्थापन) २२५२२ १०० 

८ २.७.२२.४४४ संगल्ठत रुपमा योग सञ्चालन (Corporate Yoga) २२५२२ १०० 

९ २.७.२२.५४ स्वास््य प्रवदयनका लाल्ग जीवनशैल्ल पररवतयन काययक्रम तथा योग २२५२२ ५०० 

१० ७.२.११.११ 
प्रयोगशाला सेवा लगायत आधारभतु तथा अत्यावश्यक औषधी, ररएजेन्त्ट लगायतका स्वास््य 

सामाग्री िररद 
२७२१३ २०० 

११ ११.३.७.२९ कायायलयका लाल्ग आवश्यक मेल्सनरी औजार उपकरण िररद ३११२२ ३०० 

१२ ११.६.१३.२ कायायलयका लाल्ग आवश्यक र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय िररद ३११२३ ४०० 

१३ ११.४.१९.१६ भगवान धन्त्वन्त्तरी मलु्तय ल्नमायण ३११५९ ५०० 

१४ ११.१.३.२ कायायलय भवनको ममयत तथा संभार ३११६१ ५०० 

जम्मा ४७०० 

 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

59     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

  

संघ सशति अनुदान तर्ि  र्वर्नर्ोर्जत 

बजेट तथा कार्िक्रमको र्ववरण 
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(क) चालु आ.व. २०७९/०८० मा मन्त्रालर् र मातहतका र्नकार्हरुमा संघ सशति अनुदान तर्ि  र्वर्नर्ोजन भएको 

कुल रकम र्ववरणीः 

 रकम रु. (हजारमा) 

क्र. 

सं 
के्षरगत बजेटको र्ववरण 

आ.व. २०७८/०७९ मा 

र्वर्नर्ोजन भएको रकम 

आ.व. २०७९/०८० मा 

र्वर्नर्ोजन भएको रकम कै. 

रकम प्रर्तशत (%) रकम प्रर्तशत (%) 

१ चालु तर्ि  ७१०४०० ९७.४० ६९८६०० ९७.००  

२ पूुँर्जगत तर्ि  १९००० २.६० २१६०० ३.००   

   जम्मा ७२९४०० १००.०० ७२०२०० १००.००   

 

 

  

०

१०००००

२०००००

३०००००

४०००००

५०००००

६०००००

७०००००

८०००००

चालु कार्िक्रम खचि पूुँर्जगत खचि जम्मा

गत आ.व. र चालु आ.व. मा र्वर्नर्ोजन भएको बजेटको र्ववरण (रु. हजारमा)

गत आ.व. २०७८/०७९ चालु आ.व. २०७९/०८०
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(ख) आ.व. २०७९/०८० मा मन्त्रालर् र मातहतका र्नकार्हरुमा संघ सशति अनुदान तर्ि  र्वर्नर्ोजन भएको खचि 

श षिकगत रकमको र्ववरणीः 

 रकम रु. (हजारमा) 

क्र.स ं
खचि 

श षिक नं. 
खचि श षिकको र्ववरण रकम प्रर्तशत (%) 

१ २११११ पाररश्रल्मक कमयचारी ३६०० ०.५० 

२ २२४१२ सचूना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन िचय १०० ०.०१ 

३ २२५११ कमयचारी ताल्लम िचय ४८४० ०.६७ 

४ २२५१२ सीप ल्वकास  तथा जनचेतना ताल्लम तथा गोष्ठी सम्बन्त्धी  िचय २७० ०.०४ 

५ २२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा िचय २०० ०.०३ 

६ २२५२२ काययक्रम िचय ६८५६५० ९५.२० 

७ २२५२९ ल्वल्वध काययक्रम िचय १०० ०.०१ 

८ २२६११ अनगुमन, मलूयांकन िचय १०० ०.०१ 

९ २७११२ अन्त्य सामाल्जक सरुक्षा ९०० ०.१२ 

१० २७२१३ औषधी िररद िचय २८४० ०.३९ 

११ ३१११२ गैर आवासीय भवन ल्नमायण/िररद ६००० ०.८३ 

१२ ३११२२ मेल्शनरी तथा औजार १३१०० १.८२ 

१३ ३११६१ ल्नल्मयत भवनको संरचनात्मक सधुार िचय २५०० ०.३५ 

जम्मा ७२०२०० १००.०० 
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(ग) आ.व. २०७९/०८० मा र मातहतका र्नकार्हरुमा संघ सशति अनुदान तर्ि  र्वर्नर्ोजन भएको बजेट 

उपश षिकगत रकमको र्ववरणीः 

 रकम रु. (हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक रकम प्रर्तशत (%) 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण (संघ शसतय अनदुान) १९६०० २.७२ 

२ ३५५९११२२ एड्स तथा यौन रोग ल्नयन्त्रण (संघ शसतय अनदुान) १४४०० २.०० 

३ ३५५९११२५ स्वास््य ब्यवस्थापन काययक्रम (संघ शसतय अनदुान) ३०६०० ४.२५ 

४ ३५५९११२६ राल्रिय स्वास््य ल्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र (संघ शसतय अनदुान) ७५०० १.०४ 

५ ३५५९११२८ उपचारात्मक सेवा काययक्रम (संघ शसतय अनदुान) ४३००० ५.९७ 

६ ३५५९११२९ नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा सेवा काययक्रम (संघ शसतय अनदुान) ६३४०० ८.८० 

७ ३५५९११३० आयवेुद सेवा काययक्रम (संघ शसतय अनदुान) ६०९०० ८.४६ 

८ ३५५९११३१ अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम (संघ शसतय अनदुान) ७१०० ०.९९ 

९ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम (संघ शसतय अनदुान) ४०१९०० ५५.८० 

१० ३५५९११३३ स्वास््य के्षर सधुार काययक्रम (संघ शसतय अनदुान) २०५०० २.८५ 

११ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र (संघ शसतय अनदुान) ७८०० १.०८ 

१२ ३५५९११३५ महामारी रोग ल्नयन्त्रण काययक्रम (संघ शसतय अनदुान) ४३५०० ६.०४ 

जम्मा ७२०२०० १००.०० 
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(घ) आ.व. २०७९/०८० मा मन्त्रालर् र मातहतका र्नकार्हरुमा संघ सशति अनुदान तर्ि  र्वर्नर्ोजन भएको 

र्नकार्गत रकमको र्ववरणीः 

 रकम रु. (हजारमा) 

क्र.स ं कार्ािलर् कोड कार्ािलर्को नाम 

चालु तर्ि  पूुँर्ज तर्ि  कुल 

जम्मा 

रकम 

बजेट भार 

प्रर्तशत 

(%) रकम % रकम % 

१ ३५५०१३९०१४ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे २३१५९ ३.२२ ६००० ०.८३ २९१५९ ४.०५ 

२ ३५५०२३९०१४ स्वास््य ल्नदशेनालय, गण्डकी प्रदशे ८९११८ १२.३७ २०० ०.०३ ८९३१८ १२.४० 

३ ३५५०५३९०१४ 
प्रदशे स्वास््य आपलू्तय व्यवस्थापन केन्त्र, गण्डकी 

प्रदशे 
६९६१९ ९.६७ ६००० ०.८३ ७५६१९ १०.५० 

४ ३५५०३३९०१४ स्वास््य ताल्लम केन्त्र, गण्डकी प्रदशे २३८०० ३.३०     २३८०० ३.३० 

५ ३५५०४३९०१४ प्रदशे जनस्वास््य प्रयोगशाला, गण्डकी प्रदशे ३७०० ०.५१     ३७०० ०.५१ 

६ ३५५०६३९०२४ क्षयरोग उपचार केन्त्र, कास्की ६३५५ ०.८८     ६३५५ ०.८८ 

७ ३५५०६३९०३४ संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्की             

८ ३५५०६४५०१४ धौलाल्गरी अस्पताल, बाग्लङु ३००१८ ४.१७     ३००१८ ४.१७ 

९ ३५५०६३६०१४ गोरिा अस्पताल, गोरिा १४३९९ २.००     १४३९९ २.०० 

१० ३५५०६४४०१४ बेनी अस्पताल, म्याग्दी १९८१३ २.७५     १९८१३ २.७५ 

११ ३५५०६४६०१४ मध्यल्वन्त्द ुल्जलला अस्पताल, नवलपरु ८२१२ १.१४     ८२१२ १.१४ 

१२ ३५५०६३९०१४ मातलृ्शश ुल्मतेरी अस्पताल, कास्की १४७०० २.०४     १४७०० २.०४ 

१३ ३५५०६३८०१४ दमौली अस्पताल, तनहुुँ १५९७५ २.२२ ८५०० १.१८ २४४७५ ३.४० 

१४ ३५५०६४३०१४ स्याङ्जा अस्पताल, स्याङ्जा १३०५४ १.८१     १३०५४ १.८१ 

१५ ३५५०६४२०१४ पवयत अस्पताल, पवयत १५१०० २.१०     १५१०० २.१० 

१६ ३५५०६४१०१४ मसु्ताङ अस्पताल, मसु्ताङ ११६७४ १.६२     ११६७४ १.६२ 

१७ ३५५०६४००१४ मनाङ अस्पताल, मनाङ १२२१३ १.७०     १२२१३ १.७० 

१८ ३५५०७३९०१४ स्वास््य कायायलय, कास्की ३१५०२ ४.३७     ३१५०२ ४.३७ 

१९ ३५५०७४३०१४ स्वास््य कायायलय, स्याङ्जा २८३३५ ३.९३ ३०० ०.०४ २८६३५ ३.९८ 

२० ३५५०७४५०१४ स्वास््य कायायलय, बाग्लङु २६०१८ ३.६१     २६०१८ ३.६१ 

२१ ३५५०७३८०१४ स्वास््य कायायलय, तनहुुँ २६०२५ ३.६१     २६०२५ ३.६१ 
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क्र.स ं कार्ािलर् कोड कार्ािलर्को नाम 

चालु तर्ि  पूुँर्ज तर्ि  कुल 

जम्मा 

रकम 

बजेट भार 

प्रर्तशत 

(%) रकम % रकम % 

२२ ३५५०७३६०१४ स्वास््य कायायलय, गोरिा २६८०६ ३.७२ ३०० ०.०४ २७१०६ ३.७६ 

२३ ३५५०७३७०१४ स्वास््य कायायलय, लमजुङ ४१५६० ५.७७     ४१५६० ५.७७ 

२४ ३५५०७४२०१४ स्वास््य कायायलय, पवयत २१७०७ ३.०१     २१७०७ ३.०१ 

२५ ३५५०७४४०१४ स्वास््य कायायलय, म्याग्दी १९३९३ २.६९ ३०० ०.०४ १९६९३ २.७३ 

२६ ३५५०७४६०१४ स्वास््य कायायलय, नवलपरु २३६६९ ३.२९     २३६६९ ३.२९ 

२७ ३५५०७४१०१४ स्वास््य कायायलय, मसु्ताङ १२००१ १.६७     १२००१ १.६७ 

२८ ३५५०७४००१४ स्वास््य कायायलय, मनाङ १२६२५ १.७५     १२६२५ १.७५ 

२९ ३५५०८३९०१४ गण्डकी आयवेुद औषधालय, कास्की ६०८५ ०.८४     ६०८५ ०.८४ 

३० ३५५०८४५०१४ धौलाल्गरी आयवेुद औषधालय, बाग्लङु ५४८५ ०.७६     ५४८५ ०.७६ 

३१ ३५५०८४३०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, स्याङ्जा ५५०५ ०.७६     ५५०५ ०.७६ 

३२ ३५५०८३८०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, तनहुुँ ५८०५ ०.८१     ५८०५ ०.८१ 

३३ ३५५०८३६०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, गोरिा ६५०० ०.९०     ६५०० ०.९० 

३४ ३५५०८३७०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, लमजुङ ५२८५ ०.७३     ५२८५ ०.७३ 

३५ ३५५०८४२०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, पवयत ५२८५ ०.७३     ५२८५ ०.७३ 

३६ ३५५०८४४०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, म्याग्दी ५०८५ ०.७१     ५०८५ ०.७१ 

३७ ३५५०८४६०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, नवलपरु ४२६५ ०.५९     ४२६५ ०.५९ 

३८ ३५५०८४१०१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, मसु्ताङ ४४८५ ०.६२     ४४८५ ०.६२ 

३९ ३५५०८४००१४ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, मनाङ ४२६५ ०.५९     ४२६५ ०.५९ 

जम्मा ६९८६०० ९७.०० २१६०० ३.०० ७२०२०० १०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर् 

तर्ि ीः 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०१३९०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.स ं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 

२.७.२२.५४८ 

प्रदशे ल्स्थत अस्पतालको व्यवस्थापनको लाल्ग अस्पताल 

व्यवस्थापन  अल्धकृत ( Hospital management 

Officer) करार सेवामा ल्नयलु्क्त  ( ५०  शैया वा सो भन्त्दा 

माल्थका प्रादले्शक  अस्पतालका लाल्ग ) 

२२५२२ २३२० 

२ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.१४४ 

प्रादले्शक अस्पतालहरुमा Telemedicine काययक्रम 

संचालन 
२२५२२ २००० 

३ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 

२.७.२२.५४७ 

आधारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र ( स्वास््य चौकी ) , 

आधारभतू अस्पताल  र प्रदशे ल्स्थत अस्पतालहरुको  

न्त्यनुतम सेवा मापदण्डको अनुगमन तथा सल्मक्षा तथा 

र्लो अप 

२२५२२ ८०० 

४ ३५५९११२२ एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 

१.१.२.२ 

ए आर ल्ट कन्त्सलुरको तलब,ए आर ल्ट संचालन 

िचय(कायायलय मसलन्त्द सामान िचय), एआरटी कल्मटीका 

लाल्ग चौमाल्सक बैठक तथा पोशाक भत्ता 

२११११ ३६०० 

५ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
७.१.४.१ 

आरल्टमा रहकेा व्यल्क्तको लयाव जाच सोधभनाय 

,अस्पतालका लाल्ग 
२७११२ ९०० 

६ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.८.१.४ 

प्रदशे स्तरबाट एचआईभी काययक्रमको अनुगमन तथा 

मलुयांकन (२४२) 
२२६११ १०० 

७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बसु्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन 

तथा व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम 

पररचालन, बैठक, अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, 

प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक पररचालन, सपुररवेक्षण 

अनगुमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा 

िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १७३९ 

८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७१ प्रजनन ्स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ १००० 

९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ५०० 

१० ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६८० 

प्रदशे अन्त्तगयतका अस्पतालहरुमा NCD Corner को 

स्थापना 
२२५२२ ११०० 

११ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.५८० माहामारीको सल्वयलेन्त्स २२५२२ ५०० 
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क्र.स ं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.५८१ 

िानेपानी परीक्ष्यणका लाल्ग ररएजेन्त्ट र अन्त्य सामाग्री तथा 

मल्सन िररद 
२२५२२ ५०० 

१३ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६६४ Water Safety Plan Mapping २२५२२ ५०० 

१४ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.५.५.२ मानल्सक स्वास््य ल्वशेषज्ञ सेवा िररद काययक्रम २२४१२ १०० 

१५ ३५५९११२६ 

राल्रिय स्वास््य 

ल्शक्षा, सचूना तथा 

संचार केन्त्र 

२.७.२२.६६५ 

स्थानीय आंम संचार मध्यम बाट स्वास््य संदशे प्रसारण 

(केबलु टेल्लल्भजन ,एर्एम, अनलाइन , परपल्रका आल्द 

) 

२२५२२ ४००० 

१६ ३५५९११२६ 

राल्रिय स्वास््य 

ल्शक्षा, सचूना तथा 

संचार केन्त्र 

२.७.२२.१५२ ल्वद्यालय स्वास््य ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ १००० 

१७ ३५५९११२६ 

राल्रिय स्वास््य 

ल्शक्षा, सचूना तथा 

संचार केन्त्र 

२.७.२२.६४१ 
स्वास््य प्रबधयन सेवा सम्बल्न्त्ध ल्मल्डयाकमी र स्वास््य 

कमी हरुका लाल्ग पैरबी काययक्रम 
२२५२२ १००० 

१८ ३५५९११२६ 

राल्रिय स्वास््य 

ल्शक्षा, सचूना तथा 

संचार केन्त्र 

२.७.२२.५८९ 
स्वास््य ल्शक्षा, सचूना तथा संचार लगायत स्वास््य 

प्रबधयन काययक्रमको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण 
२२५२२ ८०० 

१९ ३५५९११२६ 

राल्रिय स्वास््य 

ल्शक्षा, सचूना तथा 

संचार केन्त्र 

२.७.२२.६१२ 
सतुीजन्त्य पदाथय सेवन तथा मध्यपान सेवनको न्त्यनूीकरण 

सम्बल्न्त्ध संचार काययक्रम 
२२५२२ ५०० 

२० ३५५९११२६ 

राल्रिय स्वास््य 

ल्शक्षा, सचूना तथा 

संचार केन्त्र 

२.७.२२.१४६ स्वास््य ल्दवसहरू मनाउने काययक्रम २२५२२ २०० 

२१ ३५५९११३३ 
स्वास््य के्षर सधुार 

काययक्रम 
११.१.२.३१ 

गण्डकी ग्राल्मण सामदुाल्यक अस्पताल चापाकोट बाड न 

२ मा भवन ल्नमायण 
३१११२ ६००० 

जम्मा २९१५९ 
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प्रदेशस्तररर् कार्ािलर्हरु तर्ि ीः 
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(१) स्वास््र् र्नदेशनालर्, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०२३९०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.६३९ 

प्रदशे स्तरीय प्रल्शक्षक समहू तयारीको लाल्ग क्षयरोग 

सम्वन्त्धी ताल्लम,  ल्नजी मेल्डकल कलेज, संधीय, प्रादले्शक 

तथा अन्त्य अस्पतालमा क्षयरोग सम्बन्त्धी ल्स.एम.इ, 

ल्नवाल्चयत जनप्रल्तल्नधीहरूलाइ क्षयरोग सम्वन्त्धी 

अल्भमिुीकरण 

२२५२२ १०५५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५४० 
ल्टवी एच यम आई यस टुलस छपाई, स्थलगत अनुल्शक्षणा 

तथा अनुगमन, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस मनाउने 
२२५२२ ५५० 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५४१ क्षयरोग मकु्त घोषणा अल्भयानका ल्वल्भन्त्न कृयालकलापहरु २२५२२ ३०० 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.६७३ 

ई-ल्ट.ल्ब. रल्जस्टर एबम डी.एच.आइ.एस.-२ सम्बल्न्त्ध 

स्वास््य संस्थाहरूलाइ ताल्लम, क्षयरोग काययक्रमको 

अधयवाल्षयक कोहटय समीक्षा ल्ड.आर. काययक्रम समेत 

२२५२२ १४१७ 

५ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.६.१.३ 

नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी  संग समन्त्वय गरर एचआईभी 

सम्बल्न्त्ध भेदभाव, अवहलेना तथा ल्हसंा रोक्न तथा घटाउन 

ताल्लम  गने l 

२२५११ ३०० 

६ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.६.३.२ 

एचआईभी संग सम्बल्न्त्धत लान्त्छना र भेदभाव सम्बल्न्त्ध 

प्रदशेका जन प्रल्तल्नल्धहरुलाई अल्भमिुीकरण 
२२५११ १५०० 

७ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.६.३.३ सेवा प्रदायकहरुको लाल्ग ल्पएमल्टल्सटी  ताल्लम (१०७) २२५११ ११४० 

८ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.६.६.३ एचआईभीको लाल्ग चौमाल्सक समन्त्वय बठैक (११७) २२५१२ १२० 

९ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.१५५ 

रोजगार का लाल्ग ल्वदशे जाने व्यल्क्त हरु तथा उनीहरुको 

पररवारको लाल्ग टीबी तथा एचआईभीको सेवामा पहुुँच 

बिाउने र त्यस  सम्बन्त्धमा हुने लान्त्क्षना तथा भेदभाव 

न्त्यलू्नकरण गराउने कायायक्रम संचालन गने 

२२५२२ २००० 

१० ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.६११ 

ल्नल्ज अस्पतालहरु संग ल्प एम ल्ट ल्स ल्ट को रेपोल्टिंग को 

बारेमा एक ल्दने अन्त्तरल्क्रया गने 
२२५२२ २०० 

११ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.५.१० 

एचआईभी  सम्बल्न्त्ध ल्नयम र कानुनहरु को बारेमा 

जनचेतना मलुक सामग्री प्रकाशन गन े
२२५२२ २०० 

१२ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.५.८ 

एचआईभी सम्बल्न्त्ध बेदभाव घटाउन ल्नल्मत  ल्बल्भन्त्न संचार 

माध्यमबाट प्रसारण गनय काययक्रम संचालन गने 
२२५२२ ४०० 

१३ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.५४३ 

प्रदशे स्तररय एच आई भी  डाटा ररभ्य ुतथा वाल्षयक सल्मक्षा 

(२४३) 
२२५२२ ५०० 

१४ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.५.१४ 

ल्दवस संचालन (ल्वश्व एड्स ल्दवस तथा कण्डम ल्दवस)  

(२३२) 
२२५२२ १४० 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

70     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१५ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.२४६ 

त्यांक गणुस्तर सधुारकालाल्ग स्वास््य ल्नदशेनालयबाट 

स्वास््य संस्थाहरुमा एल एम आइ एस, एच एम आई एस र 

ल्ड एच आई एस सम्बन्त्धी अनसाइट कोल्चङ 

२२५२२ ५०० 

१६ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.२४७ 

प्रदशे स्वास््य ल्नदशेनालय मार्य त स्वास््य कायायलय एवं 

अस्पतालहरुको एल्ककृत अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक समीक्षा 
२२५२२ २००० 

१७ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.२४८ 

प्रदशे स्वास््य ल्नदशेनालय मार्य त ल्जलला अन्त्तगयतका 

स्थाल्नय तहहरु साथै अस्पतालहरुको रैमाल्सक डाटा 

भेररल्र्केशन 

२२५२२ २००० 

१८ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.६२६ 

एच एम आइ एस, एल एम आइ एस सम्बन्त्धी अल्भलेि 

तथा प्रल्तवेदन र्ाराम एवं माल्सक अनुगमन पलु्स्तका समेत 

स्थानीय तह र स्वास््य संस्था सम्मको लागी छपाइय एव 

ल्वतरण 

२२५२२ ५७३० 

१९ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.६२७ 

प्रदशे, ल्जलला, तथा स्थानीय तहका सचूना 

ब्यवस्थापकहरुलाइय प्रदशे स्वास््य ल्नदशेनालय मार्य त 

पररमाल्जयत एच एम आइ एस, ल्ड एच आई एस २ र एल एम 

आइ एस सम्बन्त्धी अल्भमलु्िकरण काययक्रम 

२२५२२ ३५०० 

२० ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.६२८ 

स्थानीय तह सम्मको एल एम आइ एस, एच एम आई एस, 

ल्ड एच आई एस, एच आइ आइ एस साथै आइ एम य ू

लगायत अन्त्य सचूनाको एल्ककृत ब्यवस्थापनका लाल्ग ल्वज्ञ 

प्राल्वल्धक कमयचारी सेवा करार 

२२५२२ १५०० 

२१ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.६७४ 

एच एम आइ एस, इय एल एम आई एस, एच आइ आइ एस 

तथा अन्त्य सचूनाहरुको एल्ककृत सल्मक्षा 
२२५२२ १२०० 

२२ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.६७५ 

नयाुँ ल्वस्ताररत हुने स्वास््य संस्थाहरुमा पररमाल्जयत एच एम 

आइ एस, ल्ड एच आई एस २ र एल एम आइ एस सम्बन्त्धी 

अल्भमलु्िकरण काययक्रम 

२२५२२ १७५० 

२३ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.२४४ 

प्रादले्शक अस्पतालहरुमा ल्क्लल्नक अल्डट काययक्रम 

संचालन 
२२५२२ ३०० 

२४ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.६१३ 

आधारभतू तथा आकल्स्मक  स्वास््य सेवाको स्तरीय 

उपचार पद्धल्त (BHS STP र EHS STP ) छपाई 
२२५२२ ८०० 

२५ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.६४२ 

आकल्स्मक स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती (EHS 

STP ) को अल्भमिुीकरण 
२२५२२ ८०० 

२६ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.६५२ 

आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती (BHS 

STP )को अल्भमिुीकरण 
२२५२२ १००० 

२७ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.६७६ ल्वश्व दृल्ि, मिु र कान ल्दवस मनाउन े २२५२२ ३० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

२८ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क 

सरुक्षा सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६५३ 

राल्रिय मल्हला स्वास््य स्वयंसेल्वका काययक्रम ( स-सम्मान 

ल्वदाई, आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम तथा 

स्वयंसेल्वकाको लाल्ग सामग्री समेत) 

२२५२२ २२५०० 

२९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.६४३ आयवुेद सेवा काययक्रम २२५२२ २८५० 

३० ३५५९११३१ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५५३ 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण तथा अपाङ्गता काययक्रम सम्बन्त्धी 

सल्मक्षा तथा आगामी बषयको योजना तजुयमा 
२२५२२ ६०० 

३१ ३५५९११३१ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५५४ स्वास््यकमीहरुलाई कुष्ठरोग सम्वल्न्त्ध ताल्लम २२५२२ ११७० 

३२ ३५५९११३१ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६५५ 

कुष्ठरोगको कारणले अशमथयता भएका तथा अन्त्य अपांगता 

भएका ब्यक्तीहरूका लागी सहायक सामाग्री िररद तथा 

ल्वतरण 

२२५२२ ६०० 

३३ ३५५९११३१ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६५६ 

स्वास््यकमीहरुलाई अपांगता व्यवस्थापन तथा पनुस्थायपना 

सम्वल्न्त्ध ताल्लम 
२२५२२ ७०० 

३४ ३५५९११३१ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२५.१५ 

कुष्ठरोग तथा अपांगता सम्बल्न्त्ध सरोकारवाला संस्थाहरूसंग 

समन्त्वयात्मक बैठक 
२२५२२ ९० 

३५ ३५५९११३१ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.८.३ 

अपांगताको ल्सघ्र पल्हचान, परामसय तथा रेर्रल सेवा 

सम्वल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण 
२२५२२ ३०० 

३६ ३५५९११३१ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२७.१ 

ल्वश्व कुष्ठरोग ल्दवस तथा अपांगता ल्दवसको उपलक्ष्यमा 

काययक्रम 
२२५२९ १०० 

३७ ३५५९११३१ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण काययक्रम 
७.२.९.१५ 

कुष्ठरोग जल्टलता ब्यबस्थापनका लागी औषधी, उपकरण र 

केमोप्रोर्ाइलयाक्सीसको लाल्ग ररर्ामपेसीन िररद 
२७२१३ ३०० 

३८ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ ६०० 

३९ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.१६१ प्रदशे स्तररय पोषण काययक्रम सल्मक्षा गोष्ठी २२५२२ ४०० 

४० ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.२५९ पोषण सम्बल्न्त्ध रल्जस्टर, र्ारमहरू छपाई तथा ल्वतरण २२५२२ १००० 

४१ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५७ स्तनपान कक्ष (प्रत्येक प्रदशेमा ४ ओटा) २२५२२ २०० 

४२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ २५५२ 

४३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ ४०० 

४४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९९ 
स्थानीय तहका प्रमिु, उप प्रमिुलगायत जनप्रल्तल्नल्धहरू र 

पोषणसम्बद कमचायरी बीच पोषणसम्बन्त्धी पैरवी बैठक 
२२५२२ १००० 

४५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६४४ 

पोषण सम्बल्न्त्ध राल्रिय ल्दवस/मल्हनाहरु मनाउने (स्तनपान 

सप्ताह, ल्बद्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह, आयोल्डन 

मल्हना आल्द )सातै प्रदशे 

२२५२२ १५० 

४६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६४५ 
आम सञ्चार माध्यम मार्य त पोषण सम्बल्न्त्ध सचेतना 

काययक्रम ल्वकास तथा प्रशारण 
२२५२२ १००० 

४७ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६४६ 
प्रादले्शक अस्पतालहरुमा MBFHI ल्वस्तार (५ वटा 

अस्पताल प्रल्त प्रदशे) 
२२५२२ १००० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

४८ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६५७ 

न्त्यटेुक गठन र सञ्चालन, पोषण सम्बल्न्त्ध क्लस्टर बैठक 

संचालन र अपतकालीन अवस्थामा पोषण सम्बन्त्धी 

प्रल्तकाययका लाल्ग पवुय तयारी 

२२५२२ १२० 

४९ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६६६ 
अन्त्तरंग उपचार केन्त्र भएका अस्पतालहरुलाई क्षमता 

अल्भवलृ्द्ध अनसाइट कोल्चंग 
२२५२२ १००० 

५० ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६५८ 

िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को पल्हचान र 

छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप 

र सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म 

योजना अद्यायवल्धक ३ ल्दने गोल्ष्ठ ७ वटै प्रदशेतहमा, 

प्रदशेमा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ९२२ 

५१ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा 

संलग्न स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप 

ताल्लम नल्लएका स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सलु्नितता 

एवं सकु्ष्म योजना तयारी प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन 

व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र सरसर्ाई प्रवद्धयन 

सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, ६००० 

जना) 

२२५२२ ९०० 

५२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७० 

िोप तथा कोलडचेन व्यवस्थापनमा ल्जलला स्तरमा 

अनसाईड कोल्चङ्, कोलडचेन सामाल्ग्र ममयतको लाल्ग 

टेल्क्नल्सयन पररचालन ए.ई.एर्.आई.को अनुगमन, 

अनुसन्त्धानमा ल्टम पररचालन, िोपबाट बचाउन सल्कने 

रोगहरुको महामारी ल्नयन्त्रण र काययक्रमको सपुररवेक्षण 

अनुगमन समेत, प्रादले्शक स्वास््य आपलू्तय व्यवस्थापन 

केन्त्र र प्रादले्शक स्वास््य ल्नदशेनालयबाट 

२२५२२ ३८५ 

५३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.२८६ SRHR/PRHCC/ TWC काययक्रम सन्त्चालन २२५२२ १६० 

५४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७४ 
Service provider तथा site मा RMNCAH को Web 

database orientation 
२२५२२ ५०० 

५५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६१८ 
स्वास््य ल्नदसे्नालयमा MNH काययक्रमको लाल्ग 

Nurshing officer ल्नयलु्क्त 
२२५२२ ५०४ 

५६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६१९ 
Value Carification and aatitude transformation 

काययक्रम संचालन 
२२५२२ १००० 

५७ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६४८ 
C- section monitoring गनय CS rate उच्च रहकेा 

अस्पतालहरुमा Robson clasification systemसल्मक्षा 
२२५२२ ३०० 

५८ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६६७ 
प्रदसेबाट अस्पताल तथा समदुायमा MPDSR तथा birth 

defectकाययक्रमकोonsitecoaching 
२२५२२ ३०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

५९ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६७७ 

MNH program अनुगमन तथा 

सपुररबेक्षण(aama,sas,pnc,clinical 

mentoring,matrisurakshya chakki,QIetc) 

२२५२२ १२०० 

६० ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.१४८ आईएमएनल्सआई तथा नवजात ल्शश ुकाययक्रमको अनुगमन २२५२२ १०० 

६१ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७८ ल्नशलुक नवजात ल्शशु काययक्रम को सल्मक्षा २२५२२ ६०० 

६२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६४७ 
अस्पताल मा MPDSR तथा Birth Defect काययक्रमको 

सल्मक्षा तथा अल्भमलु्िकरण 
२२५२२ ५०० 

६३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६७८ SNCU/NICU को मेंटोरीङ्ग काययक्रम २२५२२ १०० 

६४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६१७ 
दगुयम क्षेरमा काययरत CEONC सेवा प्रदायकहरुको skill 

retention को लाल्ग अस्पतालमा placement काययक्रम 
२२५२२ २०० 

६५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६४९ 
ल्सल्बआइएमएनसीआइको पररमाल्जयत उपचार प्रोटोकल 

अल्भमिुीकरण(२ Days) 
२२५२२ ५०० 

६६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम ११.३.९.३७ 
MNH काययक्रमका र्ोकल पसयन को  लाल्ग Laptop 

िररद 
३११२२ २०० 

६७ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.६.२.१ 

प्रदशे  अन्त्तगयतका  ल्जलला  तथा पाल्लकाहरुमा स्वीकृत 

ल्नदले्शका अनुसार जोल्िम संचार तथा तथा सामदुाल्यक 

सहभाल्गता (RCCE) सल्मल्त गठन गनय प्रदशेस्तररय 

प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण ताल्लम 

२२५११ ५०० 

६८ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.६.२.२ 

प्रदशे  अन्त्तगयतका ल्जलला तथा पाल्लकाहरुमा स्वीकृत 

ल्नदले्शका अनुसार  RRT गठन गनय प्रदशेस्तररय प्रल्शक्षक 

प्रल्शक्षण ताल्लम बजेट 

२२५११ ५०० 

६९ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.६.३.४ 

प्रदशेमा भएका महामारी तथा अन्त्य ल्वपदजन्त्य घटनाहरुको 

ब्यबस्थापनका ल्सकाईहरुको आधारमा समीक्षात्मक तवरले 

भल्वरयको योजना ल्नमायण 

२२५११ ५०० 

७० ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.६.६.६ 

वाल्लंग नगर पाल्लकाको  पल्लकस्तरमा हुन सक्ने महामारी/ 

ल्बपदज्न्त्य  घटनाहरुको आंकलन गरी ब्यबस्थापनका लाल्ग 

पल्लकस्ताररय Contingency Plan ल्नमायण 

२२५१२ १५० 

७१ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१३ 

िाद्य सरुक्षा, पानी, हवाई सरुक्षा, सडक सरुक्षा, जनुोल्सस, 

सरुवा रोग, महामारी, रोग ल्नगरानी, रसायल्नक सरुक्षा, 

ल्वल्करण सरुक्षा सम्बल्न्त्ध ताल्लम संचालन । 

२२५२२ ३०० 

७२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१५ 

ल्वल्भन्त्न संक्रामक रोगहरु मलेररया, डेंग,ु कालाजार, हजैा, 

झाडापिाला, मौसमी रूघािोकी आल्दको रुत सचूना 

प्रवाहका लाल्ग सेल्न्त्टनल साइटहरुसुँग Early Warning 

and Reporting System (EWARS) सल्मक्षा काययक्रम 

२२५२२ ५०० 

७३ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१६ 

महामारी प्रल्तकायय र व्यवस्थापन काययमा सचुना सन्त्दशे 

प्रवाहलाइ चसु्त दरुूस्त बनाउनका लाल्ग 
२२५२२ ३०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

स्वास््यकमीहरुलाइ Risk Communication सम्बल्न्त्ध 

ताल्लम काययक्रम 

७४ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.६.४ 

एक स्वास््य अवधारणा अनुसार आवश्यक संरचना तयारी 

तथा बैठक सरोकारवालाको बैठक 
२२५२२ ५० 

७५ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.६.५ 

सपयदशं एवम रेल्वज रोग उपचारका लाल्ग आवश्यक 

भ्याल्क्सन एवंम औषधी प्रक्षेपण सम्बन्त्धी सल्मक्षा 
२२५२२ २०० 

७६ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.७.१ 

रेल्बज, सपयदशं आल्द जनूोल्टक तथा अन्त्य सरुवा रोग 

काययक्रम (अल्भमलु्िकरण, जनचेतना, प्रचार प्रसार ल्दवस 

मनाउने, रेल्बज रोग (सरोकारवालाहरू, ल्वद्यालयका 

ल्वद्याथी तथा स्वास््यकमीहरूलाइ) तथा रेल्बज भ्याल्क्सन 

प्रयोग (स्वास््यकमीहरूलाइ) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण 

काययक्रम, व्यवसायीक रूपमा कृल्ष कायय तथा पशपुालनमा 

संलग्नहरुको जनस्वास््य सम्बल्न्त्ध काययक्रम) 

२२५२२ १४०० 

७७ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.८.१ 

सपयदशं उपचार पद्धल्त अनुसारको उपचारमा िल्टएका 

स्वास््यकमीलाई ताल्लम 
२२५२२ ४०० 

७८ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.५८२ 

हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवुाउने अल्भयान, 

योजना तजुयमा गोष्ठी, मल्बयल्डटी म्यापीङ, कन्त्र्मेटरी म्याल्पङ 

तथा ल्नशलुक हाइयरोल्शल सजयरीका लाल्ग ल्जलला तथा 

स्थानीय तहहरूलाइय प्राल्बल्धक सहयोग 

२२५२२ २०० 

७९ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६०६ 

प्रादले्शक र ल्जलला अस्पतालहरूमा हाइरोल्सल 

ल्बरामीहरुको अप्रेशन गने, हात्ती पाइले रोग ल्नवारण 

काययक्रमको औषल्ध सेवनबाट असर दले्िएका तथा 

हाइरोल्सल अपे्रशनको जल्टलता दले्िएकाहरूको उपचार 

गने 

२२५२२ ५०० 

८० ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६७९ 

अस्पतालहरूमा MMDP (Morbidity Management 

and Disability Prevention) Care and Support 

Center स्थापना तथा सञ्चालन (भरपरु अस्पताल, 

उदयपरु अस्पताल, जनकपरु प्रादले्शक अस्पताल, गौर 

अस्पताल, ल्रशलुी अस्पताल, धाल्दङ अस्पताल, लमजङु 

अस्पताल, मध्यल्बन्त्द ुअस्पताल, बागलङु अस्पताल, 

बल्दयया अस्पताल, कल्पलबस्तु अस्पताल, महाकाली 

अस्पताल ) 

२२५२२ ९०० 

८१ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत 

ल्नदले्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा 

अनसाइयट कोल्चङ, ल्कटजन्त्य रोगहरू सम्बल्न्त्ध 

सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ ३०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

८२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.५८३ 

प्रदशे अन्त्तगयतका ल्जललाहरुको नसने तथा मानल्सक 

स्वास््य काययक्रमको सल्मक्षा तथा काययशाला गोष्ठी 
२२५२२ ५०० 

८३ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६०८ मानल्सक स्वास््य पनुस्थायपना काययक्रम २२५२२ १००० 

८४ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६२४ िाद्य गणुस्तर ल्नगरानी २२५२२ ४०० 

८५ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६२५ नसने रोग सम्बल्न्त्ध PEN ताल्लम २२५२२ १००० 

८६ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३१ 

NTD/VBD (औलो, कालाजार, डेंग,ु हात्तीपाईले, जे.इ, 

जीका, स्क्रब टाईर्स, ल्नशलुक हाइयरोल्शल शजयरीको) 

काययक्रमको बाल्षयक प्रदशे स्तररय सल्मक्षा बैठक सञ्चालन 

गने 

२२५२२ ६०० 

८७ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३६ नसने तथा मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध Day Celebration २२५२२ १०० 

८८ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६७२ MSAP of NCD २०२१-२०२५ सम्बल्न्त्ध काययक्रम २२५२२ १०० 

८९ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६०५ 

सरकारी, समदुाय र ल्नजी क्षेरमा गररने औलो केस 

व्यवस्थापन तथा ल्नगरानीबारे प्रदशे तहमा अधय वाल्षयक 

समीक्षा गोष्ठी 

२२५२२ २९ 

९० ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६२३ 

QA/ QC सदुृल्िकरणका लाल्ग केन्त्रीय तहमा काययरत 

प्रयोगशाला कमयचारीको प्रदशे तथा ल्जललातहसम्म 

सहयोगात्मक सपुररवेक्षण भ्रमण 

२२५२२ ३१ 

९१ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३३ 

एर्. एम. रेल्डयो मार्य त औलो सम्बन्त्धी जानकारी मलुक 

सन्त्दशे प्रसारण गने 
२२५२२ १७१ 

९२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६५० 

स्थाल्नय स्तरमा काययरत स्वास््यकमी तथा सामदुाल्यक 

स्वास््य काययकतायहरुलाई औलो ल्नदान, अनुसन्त्धान र रोग 

प्रशारण स्थान (Focus) को अनुसन्त्धान तथा गनय 

प्रल्तकाययका  ताल्लम प्रदान गने 

२२५२२ ४४४ 

९३ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६६१ 

ल्जलला तथा प्रदशे स्तरमा काययरत स्वास््यकमीहरुलाई 

औलो ल्नदान, अनुसन्त्धान र रोग प्रशारण स्थान (Focus) 

को अनुसन्त्धान तथा गनय प्रल्तकाययका  लागी प्रल्शक्षक 

प्रल्शक्षण ताल्लम (TOT) प्रदान गने 

२२५२२ ८५ 

९४ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६६२ 

औलोको ल्नवारणमा राजनैल्तक प्रल्तबद्धताका लाल्ग 

प्रदशेतहमा बैठक गने 
२२५२२ १४५ 

९५ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६६३ भाडा तथा ओभरहडे — प्रदशे तहमा २२५२२ ६८ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

९६ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६७१ केन्त्रीय र प्रदशे स्तरमा सकू्ष्म स्तरीकरण सम्वल्न्त्ध बैठक २२५२२ १० 

जम्मा ८९३१८ 

 

(२) प्रदेश स्वास््र् आपूर्ति व्र्वस्थापन केन्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०५३९०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.४.१ 

प्रदशे बाट औषधी तथा स्वास्थय सामग्रीको प्याकेल्जुँग, 

ल्वतरण र िुवानी िचय 
२२५२१ २०० 

२ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.५४२ 

एच.आई.ल्भ. संक्रल्मत आमा र बच्चाहरुको लाल्ग पौल्स्टक 

आहार िररद 
२२५२२ ६०० 

३ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
७.२.९.११ यौन रोग औषल्ध िररद २७२१३ ११०० 

४ ३५५९११२२ 
एड्स तथा यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 
७.२.९.१३ 

संक्रल्मतहरूका लाल्ग हुन े अवसरवादी संक्रमणको 

उपचारका लाल्ग अपरझटर (औषल्धहरु िररद) 
२७२१३ २०० 

५ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.२५० 

औषल्ध, भ्याल्क्सन तथा भ्याल्क्सन जन्त्य सामग्री, साधन, 

सामाग्री ररप्याल्कङ तथा िुवानी र पनूः ल्वतरण समेत 
२२५२२ २५५० 

६ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.२४३ आधारभतू तथा आकल्स्मक सेवाको लाल्ग औषल्ध  िररद २२५२२ १९०५० 

७ ३५५९११३१ 

अपाङ्गता रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

७.२.१२.३ 
कुष्ठरोग सम्वल्न्त्ध औषधी तथा सहायक सामग्री िुवानी, 

गणुस्तर ल्नयन्त्रण तथा प्राल्बल्धक सहयोग 
२७२१३ २४० 

८ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.२६६ 

सतु्केरी तथा गभयवती आमा र ल्बद्यालय स्वास््य तथा पोषण 

काययक्रमको लाल्ग  ल्कशोरीहरुलाइ साप्ताल्हक   आइरन 

र्ोल्लक एल्सड र Albendazole (जकुाको औषल्ध) िररद 

सम्बन्त्धमा 

२२५२२ ३०९७४ 

९ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन 

तथा व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम 

पररचालन, बैठक, अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, 

प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक पररचालन, सपुररवेक्षण 

अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा 

िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १३२० 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

77     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१० ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु 

महशलु भकु्ताल्न (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र 

स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ ४५० 

११ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक 

व्यवस्थापन, सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ 

कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा िानेपानी व्यवस्थापन, 

नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला कोलडरुम 

सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत 

समेत (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ ६२५ 

१२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा 

ल्जललाबाट भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई 

प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, 

ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे स्वास््य आपतूी 

व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ ४२० 

१३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७० 

िोप तथा कोलडचेन व्यवस्थापनमा ल्जलला स्तरमा 

अनसाईड कोल्चङ्, कोलडचेन सामाल्ग्र ममयतको लाल्ग 

टेल्क्नल्सयन पररचालन ए.ई.एर्.आई.को अनुगमन, 

अनुसन्त्धानमा ल्टम पररचालन, िोपबाट बचाउन सल्कने 

रोगहरुको महामारी ल्नयन्त्रण र काययक्रमको सपुररवेक्षण 

अनुगमन समेत, प्रादले्शक स्वास््य आपलू्तय व्यवस्थापन 

केन्त्र र प्रादले्शक स्वास््य ल्नदशेनालयबाट 

२२५२२ ११५ 

१४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९२ पोषण सामाग्री िुवानी २२५२२ १००० 

१५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७० 

िोप तथा कोलडचेन व्यवस्थापनमा ल्जलला स्तरमा 

अनसाईड कोल्चङ्, कोलडचेन सामाल्ग्र ममयतको लाल्ग 

टेल्क्नल्सयन पररचालन ए.ई.एर्.आई.को अनुगमन, 

अनुसन्त्धानमा ल्टम पररचालन, िोपबाट बचाउन सल्कने 

रोगहरुको महामारी ल्नयन्त्रण र काययक्रमको सपुररवेक्षण 

अनुगमन समेत, प्रादले्शक स्वास््य आपलू्तय व्यवस्थापन 

केन्त्र र प्रादले्शक स्वास््य ल्नदशेनालयबाट 

२२५२२ १०० 

१६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६०१ IMNCI काययक्रमको लाल्ग औषधी िररद २२५२२ ५१०० 

१७ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.२८४ 
Oxytocin, Ma.sul, Cal.gluconate, Vitamin k१, 

Mesoprostol, Tranexamin acid िरीद 
२२५२२ ३५७५ 

१८ ३५५९११३३ 
स्वास््य क्षेर सधुार 

काययक्रम 
११.३.९.३६ 

गण्डकी ग्राल्मण सामदुाल्यक अस्पताल चापाकाेेट बाड न 

२ मा स्वास््य उपकरणमा 
३११२२ ६००० 

१९ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३४ नसने रोग सम्बल्न्त्ध औजार उपकरण िररद २२५२२ १००० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

२० ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३५ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध औषल्ध िररद २२५२२ १००० 

जम्मा ७५६१९ 

 

(३) स्वास््र् तार्लम केन्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०३३९०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२२ एड्स तथा यौन रोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.६४० 
स्वास््यकमीहरुलाई एचअइभी र सम्वन्त्धमा मानव 

अल्धकार, मेल्डकल इल्थक्स सम्वन्त्धमा ताल्लम 
२२५२२ ८०० 

२ ३५५९११२८ उपचारात्मक सेवा काययक्रम २.७.२२.२१७ 
प्रदशे ल्भरका स्वास््य संस्थाहरुमा काययरत 

स्वास््यकमीको लाल्ग  PTC / BLS  ताल्लम संचालन 
२२५२२ १५०० 

३ ३५५९११२८ उपचारात्मक सेवा काययक्रम २.७.२२.५९० 

स्वास््यकमीहरुका लाल्ग आुँिा, नाक, कान, घाटी 

तथा मिु स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार बारे  

प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण ताल्लम 

२२५२२ ३०० 

४ ३५५९११२८ उपचारात्मक सेवा काययक्रम २.७.२२.५९१ 
स्वास््य क्षेरका लाल्ग सामाल्जक जवार्दले्हता 

(सामाल्जक पररक्षण) सम्बल्न्त्ध क्षमता ल्वकास ताल्लम 
२२५२२ ६०० 

५ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१६ 

जेष्ठ नागररकको स्वास््य सम्बल्न्त्ध सहायक स्तरका 

स्वास््यकमीहरुलाई ई बेस्ड मोडलमा क्षमता अल्भवलृ्द्ध 

गनय ताल्लम 

२२५२२ ५०० 

६ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६५४ 

राल्रिय मल्हला सामदुाल्यक स्वास््य स्वयम ्सेल्वकाको 

प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण ताल्लम 
२२५२२ ३८०० 

७ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ २००० 

८ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ ३५०० 

९ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७३ 

MNH सम्बल्न्त्ध Onsite coaching mentoring  को 

लागी दक्ष प्रसलू्त कमीहरुलाई क्षमता अल्भबलृ्ि 

(Mentor Development) 

२२५२२ ६०० 

१० ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९७ 
MNH सम्बल्न्त्ध Clinical mentoring पनुतायजगी 

सल्मक्षा तथा योजना तजुयमा काययक्रम 
२२५२२ ३०० 

११ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६०० IMNCI ताल्लम २२५२२ ६०० 

१२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६२९ 
पोषण काययक्रमको गणुस्तर सधुार ल्नदले्शका 

काययन्त्वयनका लाल्ग प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण 
२२५२२ ५०० 

१३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६६८ सरुल्क्षत गभयपतन (MA/MVA) ताल्लम २२५२२ ५०० 

१४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.६६९ Kangaroo Mother Care ताल्लम २२५२२ ५०० 

१५ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.२०१ 
ल्चल्कत्सक र नल्सिंग स्टार्लाई  पाठेघरको मिुको 

क्यान्त्सर पररक्षण तथा उपचार (VIA) तालीम (३ ल्दन) 
२२५२२ ९०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१६ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.२६४ स्वास््यकमीलाई इम्प्लाट ताल्लम २२५२२ ४०० 

१७ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.२६५ सरुल्क्षत गभयपतन ताल्लम SAS (स्टार् नसय  र मे.अ.) २२५२२ ४०० 

१८ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.२७८ 
ल्कशोरल्कशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन् स्वास््य 

सम्बल्न्त्ध ताल्लम 
२२५२२ ४०० 

१९ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.२७९ 
ल्चल्कत्सक, नसय तथा अ.न.मी.लाई दक्ष प्रसतुी सेवा 

ताल्लम 
२२५२२ १३०० 

२० ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.२९० सी.ल्ट.एस. तालीम २२५२२ १००० 

२१ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.२९१ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध तालीम -module २ २२५२२ ८०० 

२२ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.२९२ आधारभतू आइ.य.ुसी.डी. ताल्लम (नल्सिंग स्टार्) २२५२२ ४०० 

२३ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.६०२ 
ल्चल्कत्सक/ स्वास््यकमी/नल्सिंग स्टार्लाई लैंल्गक 

ल्हसंामा स्वास््यको भलू्मका संबल्न्त्ध तालीम 
२२५२२ १००० 

२४ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.६०३ 
ल्चल्कत्सक/ स्वास््यकमी/नल्सिंग स्टार्लाई Primary 

Emergency Care प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण तालीम 
२२५२२ ८०० 

२५ ३५५९११३४ राल्रिय स्वास््य ताल्लम केन्त्र २.७.२२.६६० नल्सिंग स्टार्हरुलाई RUSG तालीम २२५२२ ४०० 

जम्मा २३८०० 

 

(४) प्रदेश जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०४३९०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 
कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२२ 

एड्स तथा 

यौन रोग 

ल्नयन्त्रण 

२.६.१.४ लयाव कमयचारीहरुका लाल्ग एचआई ल्भ र एसल्टआइ ल्नदान ताल्लम २२५११ ४०० 

२ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२० 
प्रदशे जनस्वास््य प्रयोगशालामा ल्कटजन्त्य रोगको QA/QC तथा 

Onsite Coaching,स्लाइड िुवानी र अनुगमन तथा सपुरल्भजन 
२२५२२ ५०० 

३ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२१ 
औलो रोग सम्वल्न्त्ध प्रयोगशालाकमीहरुको माइक्रोस्कोपी ररिेसर 

ताल्लम 
२२५२२ ६०० 

४ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६३२ 
कीटजन्त्य रोग सम्वल्न्त्ध प्रयोगशालाकमीहरु संगको प्रदशे स्तरीय ररभ्भ ु

मील्टंग 
२२५२२ ६०० 

५ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६७० 
औलो रोग सम्वल्न्त्ध प्रयोगशालाकमीहरुको माइक्रोस्कोपी बेसीक 

ताल्लम 
२२५२२ ६०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 
कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

६ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

७.२.९.१६ 

सम्बन्त्धीत प्रदशेको PPHL लाई त्यस प्रदशे अन्त्तगयत हुन सक्ने 

सम्भाल्वत महामररजन्त्य रोगहरुको पल्हचानका लाल्ग प्रयोगशालाबाट 

गनुय पने कृयाकलापहरु  ( महामारी स्थलमा पररचालन, नमनुा 

संकलन, िुवानी, भण्डारण, परीक्षण तथा पे्रषण, आवस्यक ररएजेन्त्ट 

तथा अन्त्य सरसामग्री िरीद आल्द ) संचालन गनय 

२७२१३ १००० 

जम्मा  

 

(५) क्षर्रोग उपचार केन्त्र, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३९०२४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 
कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ 
क्षयरोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.२८५ 

प्रदशे आपलू्तय केन्त्रबाट ल्जलला सम्म औषल्ध िुवानी तथा काययक्रम 

सम्बल्न्त्ध सपुररबेक्षण 
२२५२२ ३३० 

२ ३५५९११२१ 
क्षयरोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.५८७ स्पटुम माइक्रोसकोपी लयाव तथा क्षयरोग उपचार सेन्त्टर सदुृल्िकरण २२५२२ २५० 

३ ३५५९११२१ 
क्षयरोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.५८८ 

माइक्रोस्कोल्पक ममयत,  लयाव ररजेन्त्ट तथा कन्त्जमुेबलस िररद एवम 

िुवानी, माइक्रोस्कोपी  तथा एल क्य ूएस एस सम्बन्त्धी  

ताल्लम,स्थलगतअनुल्शक्षण अनुगमन क्य ूसी स्लाक्षड कलेक्सन र 

गणुस्तर ल्नयन्त्रण कमयचारी ल्नरन्त्तरता 

२२५२२ १८२० 

४ ३५५९११२१ 
क्षयरोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.६१० 

अटोमेल्टक ल्प सी आर(ल्जन एक्स्पटय) ल्बस्तार, सदुृल्िकरण, पररक्षण 

व्यवस्थापन एवं ममयत सम्भार एसी, ल्प्रन्त्टर, ब्याकअप लगायतका 

सामाग्री। एक्सपटय तथा एम डी आर सेन्त्टरमा इन्त्टरनेट िचय जडान 

एवम महसलु िचय 

२२५२२ ११३५ 

५ ३५५९११२१ 
क्षयरोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.६३८ 

क्षयरोगका  ल्वरामीको उपचार व्यवस्थापनका लागी रेर्रल सेन्त्टर 

तथा होस्टेल सञ्चालन िचय/अनुदान 
२२५२२ २०२० 

६ ३५५९११२१ 
क्षयरोग 

ल्नयन्त्रण 
२.७.२२.६५१ 

डी आर सेन्त्टर सव सेन्त्टर  नयाुँ ल्वस्तार एवं संचालनमा भएकालाइ 

आवस्यक सदुृल्िकरण, औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका ल्बरामीहरूका 

लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा जल्टलता 

व्यवस्थापन िचय का लाल्ग अपुग रकम, एल्न्त्सलरर औषल्ध िररद 

२२५२२ ८०० 

जम्मा ६३५५ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

  

अस्पतालहरु तर्ि ीः 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

 

(१) धौलार्गर  अस्पताल, बाग्लुङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४५०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१४ 

अस्पतालमा आधाररत जेररयाल्िक वाडय स्थापना, 

सामाल्जक सेवा एकाई र एकिार संकट व्यवस्थापन 

केन्त्र संचालन काययक्रम 

२२५२२ ६१०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.१३५ 
कुपोषण व्यवस्थापनको लाल्ग पोषण पनुथायपना गहृ 

संचालन 
२२५२२ ४५०० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ३१६ 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ १०७६ 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ ४१७६ 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ ११७०० 

७ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ २००० 

८ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ १५० 

जम्मा ३००१८ 

 

(२) गोरखा अस्पताल, गोरखा ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३६०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१४ 

अस्पतालमा आधाररत जेररयाल्िक वाडय स्थापना, 

सामाल्जक सेवा एकाई र एकिार संकट व्यवस्थापन 

केन्त्र संचालन काययक्रम 

२२५२२ ४७०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ १८०० 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ १६० 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ २२६२ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ ५२५२ 

७ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ १५० 

जम्मा १४३९९ 

 

(३) बेन  अस्पताल, म्र्ाग्द  ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४४०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१४ 

अस्पतालमा आधाररत जेररयाल्िक वाडय स्थापना, 

सामाल्जक सेवा एकाई र एकिार संकट व्यवस्थापन 

केन्त्र संचालन काययक्रम 

२२५२२ ४८०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ १६० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ ७३१६ 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ १८०० 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ १०० 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ ५४८७ 

७ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ १५० 

जम्मा १९८१३ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(४) दमौल  अस्पताल, तनह ुँ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३८०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१४ 

अस्पतालमा आधाररत जेररयाल्िक वाडय स्थापना, 

सामाल्जक सेवा एकाई र एकिार संकट व्यवस्थापन 

केन्त्र संचालन काययक्रम 

२२५२२ ४५०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ १६० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ १०० 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ ३४८९ 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ ५७७६ 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ १८०० 

७ ३५५९११३३ स्वास््य क्षेर सधुार काययक्रम ११.३.९.३९ अस्पतालमा चाल्हने स्स्वास््य सम्वल्न्त्ध उपकरणहरू ३११२२ ६००० 

८ ३५५९११३३ स्वास््य क्षेर सधुार काययक्रम ११.१.३.७ 
अस्पतालमा धारा बल्त्त टूवाइलेट ल्वराल्म सलु्वधाको 

लागी घर टहरा लगायत अन्त्य पलु्जगत सधुार कायय 
३११६१ २५०० 

९ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ १५० 

जम्मा २४४७५ 

 

(५) मातृर्शशु र्मतेर  अस्पताल, कास्की ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६३९०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ ६५४० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ २००० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ ६१६० 

जम्मा १४७०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(६) स्र्ाङ्जा अस्पताल, स्र्ाङ्जा ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४३०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१५ 

अस्पतालमा आधाररत  सामाल्जक सेवा एकाई र 

एकिार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन काययक्रम 
२२५२२ २७०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ १०० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ ६४६० 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ८० 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ १७६४ 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ ल्बरामी नवजात ल्शश ुल्नशलुक उपचार सोधभनाय काययक्रम २२५२२ १८०० 

७ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ १५० 

जम्मा १३०५४ 
 

(७) पवित अस्पताल, पवित ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४२०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१५ 

अस्पतालमा आधाररत  सामाल्जक सेवा एकाई र 

एकिार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन काययक्रम 
२२५२२ २७०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.१३५ 
कुपोषण व्यवस्थापनको लाल्ग पोषण पनुथायपना गहृ 

संचालन 
२२५२२ ३५०० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ १५० 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ १७६४ 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ ४८७६ 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ १६० 

७ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ ल्बरामी नवजात ल्शश ुल्नशलुक उपचार सोधभनाय काययक्रम २२५२२ १८०० 

८ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ १५० 

  जम्मा १५१०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(८) मध्र्र्वन्त्दु अस्पताल, नवलपुर (ब.सु.पू.) ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४६०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१५ 

अस्पतालमा आधाररत  सामाल्जक सेवा एकाई र 

एकिार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन काययक्रम 
२२५२२ २७०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ १०० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ १६० 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ ३२५२ 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ १८०० 

६ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ २०० 

जम्मा ८२१२ 

 

(९) मुस्ताङ अस्पताल, मुस्ताङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४१०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१५ 

अस्पतालमा आधाररत  सामाल्जक सेवा एकाई र 

एकिार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन काययक्रम 
२२५२२ २७०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ५० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ ५० 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ ५५७४ 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ ११०० 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ २१०० 

७ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ १०० 

जम्मा ११६७४ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(१०) मनाङ अस्पताल, मनाङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०६४००१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१५ 

अस्पतालमा आधाररत  सामाल्जक सेवा एकाई र 

एकिार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन काययक्रम 
२२५२२ २७०० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ५० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ ५० 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ ६२१३ 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ ११०० 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ २००० 

७ ३५५९११३५ 
महामारी रोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 
२.७.५.१२ 

अस्पतालहरूमा Early Warning and Reporting 

System (EWARS) सम्बल्न्त्ध अल्भमलु्िकरण, 

सेल्न्त्टनल साईटहरुको संचालन िचय 

२२५२२ १०० 

जम्मा १२२२३ 

 

(११) लमजुङ अस्पताल, लमजुङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : स्वास््र् कार्ािलर्, लमजुङ मार्ि त कार्ािन्त्वर्न ह ने । 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२९ 
नल्सयङ तथा सामाजल्क सरुक्षा 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.६१५ 

अस्पतालमा आधाररत  सामाल्जक सेवा एकाई र 

एकिार संकट व्यवस्थापन केन्त्र संचालन काययक्रम 
२२५२२ ३००० 

२ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ८० 

३ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७५ अस्पताल मार्य त MNH काययक्रम संचालन २२५२२ १८९९ 

४ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७७ 

अस्पतालमा मात ृतथा नवल्शश ुकाययक्रम अन्त्तगयत 

आमा सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, न्त्यानो 

झोला र ल्नशलुक गभयपतन 

२२५२२ १२४८० 

५ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५९८ 
ल्बरामी नवजात ल्शशु ल्नशलुक उपचार सोधभनाय 

काययक्रम 
२२५२२ २००० 

६ ३५५९११३२ पररवार कलयाण काययक्रम २.७.२२.५७१ प्रजनन् स्वास््य रूग्णता सेवा २२५२२ १०० 

जम्मा १९५५९ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

  

स्वास््र् कार्ािलर्हरु तर्ि  
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(१) स्वास््र् कार्ािलर्, कास्की ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३९०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 
कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ ४३० 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३७ 

१. संघीय तथा प्रदशे अस्पताल, स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठान अस्पताल, 

मेल्डकल कलेज तथा ठुला ल्नल्ज अस्पतालमा क्षयरोग ल्नदान, रेर्रल 

तथा उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृल्िकरण, २. क्षयरोगका जाल्िम 

समहुमा एवं कारागार, एन.आर.एच. केन्त्र, स्वास््य पहुुँचबाट टािा 

तथा क्षयरोग जोिीम समहुमा क्षयरोग ल्स्क्रल्नङ तथा ल्नदान काययक्रम 

२२५२२ १५० 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  

लाई उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ २४० 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव 

सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार 

संकलन 

२२५२२ २६० 

५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५४१ क्षयरोग मकु्त घोषणा अल्भयानका ल्वल्भन्त्न कृयालकलापहरु २२५२२ २१२ 

६ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ ९० 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ३१० 

८ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा डाटा 

इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम आई 

एस अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ एम य ू

समेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ३१० 

९ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी 

ल्नयल्मत प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

१० ३५५९११२८ 
उपचारात्मक 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने 

काययक्रम (१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती 

(BHS STP) सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. 

स्वास््यकमीहरुका लाल्ग  आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु स्वास््य 

सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   स्वास््य चौकी 

(आधारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्वल्न्त्ध 

सल्मक्षा , अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन भ्रमण तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १५०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 
कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

११ ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द )(काययक्रम 

संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ २९० 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, बैठक, 

अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक 

पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण 

तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ८६४२ 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु 

भकु्ताल्न (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ १४४ 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 

िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत समेत 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको 

लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ ११५ 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत 

अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे 

स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ १६९७ 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना 

र सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग 

योजना तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, 

प्रमिु प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा 

बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ २५५ 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट 

सचूना प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ९५ 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप 

र सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना 

अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ८०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 
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कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना 

र सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने (पाल्लका िोप 

समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था प्रमिु) ल्जललामा 

बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ६१३ 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना 

अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन 

गरर ३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ११५० 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक 

ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म 

योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२२५२२ ७०० 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई 

प्रवर्धन काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी 

सहजीकरण, सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ४८५ 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित 

गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा 

योजना ल्नमायण समेत 

२२५२२ १७० 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३० 

स्वास््य कायायलयमा ल्जलला कोलडरुम ब्यबस्थान र काययक्रम 

संचालनमा सहल्जकरणको लाल्ग कमयचारी करार सेवामा ल्नयलु्क्त 
२२५२२ ३६० 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ २९४४ 

३० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९३ 

स्थानीय तहका स्वास््य शािा प्रमिु, प्रल्तल्नल्धलगायतको 

सहभागीतामा पोषणसम्बन्त्धी सल्मक्षा, योजना तजुयमा तथा छलर्ल 

काययक्रम ( ३५ ल्जललाहरुमा) 

२२५२२ ५०० 
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खचि 

श षिक 
रकम 

३१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ ३१५० 

३२ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका 

बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट कोल्चङ, 

ल्कटजन्त्य रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ १०० 

३३ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५८५ 

हात्तीपाइले इन्त्डेल्मक ल्जललाहरूमा मोवील्डटी म्याल्पंग, ल्बरामी 

ब्यवस्थापन तथा अपाुँगता रोकथाम सम्बल्न्त्ध काययक्रम सञ्चालन गने । 

(मोरङ ३१६०, सनुसरी १२०, धनुषा ४०१३, तनहु ं१०००, कास्की 

३१७१, पवयत २१३०, कल्पलबस्तु ३७८५, जाजरकोट १३७८ र 

कैलाली ४२३३) 

२२५२२ ३१५८ 

३४ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ 

रोगहरू साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा 

अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका 

रोगीकेा उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार ल्बरामीको 

उपचारका लाल्ग प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने 

ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको 

यातायात िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००), 

डेङ्ग ुसाने लामिटु्टेको बासस्थान िोजी गरर लाभाय नि गने 

२२५२२ १५० 

३५ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२५ नसने रोग सम्बल्न्त्ध PEN ताल्लम २२५२२ १००० 

३६ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६०९ भाडा तथा ओभरहडे - ल्जलला तह २२५२२ २४ 

३७ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६३७ 

औलोको ल्बरामी को उपचार तथा अन्त्य व्यवस्थापन एवं सचूना 

अल्भलेिीकरण तथा प्रल्तवेदनको लाल्ग सरकारी तथा गैर सरकारी 

क्षेरका स्वास््यकमीको  क्षमता अल्भवलृ्द्ध 

२२५२२ ९३ 

जम्मा ३१५०२ 

 

(२) स्वास््र् कार्ािलर्, स्र्ाङ्जा ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४३०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ २१५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३७ 
१. संघीय तथा प्रदशे अस्पताल, स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठान 

अस्पताल, मेल्डकल कलेज तथा ठुला ल्नल्ज अस्पतालमा क्षयरोग 
२२५२२ १२५ 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

ल्नदान, रेर्रल तथा उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृल्िकरण, २. 

क्षयरोगका जाल्िम समहुमा एवं कारागार, एन.आर.एच. केन्त्र, 

स्वास््य पहुुँचबाट टािा तथा क्षयरोग जोिीम समहुमा क्षयरोग 

ल्स्क्रल्नङ तथा ल्नदान काययक्रम 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  

लाई उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ १०० 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, 

लयाव सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग 

िकार संकलन 

२२५२२ २७० 

५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५४१ क्षयरोग मकु्त घोषणा अल्भयानका ल्वल्भन्त्न कृयालकलापहरु २२५२२ २८७ 

६ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ १९८ 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ५३५ 

८ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा 

डाटा इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच 

एम आई एस अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र 

आइ एम य ूसमेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ५५० 

९ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी 

ल्नयल्मत प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

१० ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने 

काययक्रम (१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती 

(BHS STP) सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. 

स्वास््यकमीहरुका लाल्ग  आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु 

स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   

स्वास््य चौकी (आधारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा 

मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन भ्रमण 

तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १२०० 

११ ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द 

)(काययक्रम संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ २६० 
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खचि 

श षिक 
रकम 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ५१२ 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, 

बैठक, अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा 

सामाल्जक पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन 

सामाग्री ल्वतरण तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा 

प्रदशेमा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ७८४७ 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु 

भकु्ताल्न (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ १९६ 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान 

तथा िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा 

ल्जलला कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान 

ममयत समेत (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ १६५ 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत 

अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे 

स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ २४१८ 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ ४९५० 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप 

ल्दगोपना र सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको 

लाल्ग योजना तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप 

प्रमिु, प्रमिु प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने 

ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ५२० 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट 

सचूना प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ९५ 
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खचि 

श षिक 
रकम 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत 

िोप र सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म 

योजना अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १०२० 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप 

ल्दगोपना र सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने 

(पाल्लका िोप समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था 

प्रमिु) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउन े

२२५२२ ८२२ 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग 

सकु्ष्मयोजना अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी 

ताल्लम १ ल्दन गरर ३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १४६० 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे 

मलुक ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण 

रल्जिर, सकु्ष्म योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग 

सम्बल्न्त्धत अन्त्य सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२२५२२ ७०० 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई 

प्रवर्धन काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी 

सहजीकरण, सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन 

िचय 

२२५२२ ४७५ 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९४ 

िोप तथा कोलड चेन व्यवस्थापनको लाल्ग कोलडचेन ल्वस्तार गनय 

पाल्लकाहरु सुँग अल्भमलु्िकरण र योजना काययक्रम २ ल्दन 

(पाल्लकाबाट प्रमिु प्रशासल्कय अल्धकृत र स्वास््य शािा प्रमुि 

तथा पाल्लका अन्त्तगयत िोप भण्डारण÷ल्वतरण केन्त्र रहकेो स्वास््य 

संस्थाबाट १ जना समेत) 

२२५२२ ४०० 

३० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित 

गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा 

पाल्लकास्तरमा योजना ल्नमायण समेत 

२२५२२ १५० 

३१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
११.३.९.३८ 

Clinical Coaching and mentoring को लाल्ग skill lab तथा 

MNH focal person को लाल्ग laptop,printer िररद 
३११२२ ३०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

३२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत 

ल्नदले्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट 

कोल्चङ, ल्कटजन्त्य रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको 

समन्त्वय बठैक 

२२५२२ १०० 

३३ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६०४ 

औलो तथा कालाजार रोग प्रभाल्वत क्षेरहरूका साथै महामारी हुने 

स्थानहरूमा ल्बषादी ल्छड्काउ काययक्रम सञ्चालन गन े
२२५२२ २५० 

३४ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ 

रोगहरू साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. 

तथा अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, 

कालाजारका रोगीकेा उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार 

ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा 

आउने ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत सोधभनाय 

(ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. 

५०००), डेङ्ग ुसाने लामिटु्टेको बासस्थान िोजी गरर लाभाय नि 

गने 

२२५२२ १५० 

३५ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२५ नसने रोग सम्बल्न्त्ध PEN ताल्लम २२५२२ १००० 

जम्मा २८६३५ 

 

(३) स्वास््र् कार्ािलर्, बाग्लुङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४५०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ २१५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३७ 

१. संघीय तथा प्रदशे अस्पताल, स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठान अस्पताल, 

मेल्डकल कलेज तथा ठुला ल्नल्ज अस्पतालमा क्षयरोग ल्नदान, रेर्रल 

तथा उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृल्िकरण, २. क्षयरोगका जाल्िम 

समहुमा एवं कारागार, एन.आर.एच. केन्त्र, स्वास््य पहुुँचबाट टािा 

तथा क्षयरोग जोिीम समहुमा क्षयरोग ल्स्क्रल्नङ तथा ल्नदान काययक्रम 

२२५२२ १२५ 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  

लाई उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ४७६ 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव 

२२५२२ २६० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार 

संकलन 

५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ १८० 

६ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ४९० 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा डाटा 

इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम आई 

एस अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ एम य ू

समेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ५२० 

८ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी 

ल्नयल्मत प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

९ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने 

काययक्रम (१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती 

(BHS STP) सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. 

स्वास््यकमीहरुका लाल्ग  आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु स्वास््य 

सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   स्वास््य चौकी 

(आधारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्वल्न्त्ध 

सल्मक्षा , अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन भ्रमण तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १२०० 

१० ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द )(काययक्रम 

संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ २५० 

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ५०४ 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, बैठक, 

अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक 

पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री 

ल्वतरण तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ७३४४ 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु 

भकु्ताल्न (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ १७९ 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 
२२५२२ १५० 
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िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत 

समेत (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत 

अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे 

स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ २२०२ 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना 

र सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग 

योजना तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, 

प्रमिु प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा 

बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ४८० 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट 

सचूना प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ९५ 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप 

र सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना 

अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १०७० 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना 

र सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने (पाल्लका िोप 

समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था प्रमिु) ल्जललामा 

बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ७२९ 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना 

अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन 

गरर ३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १५४० 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक 

ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म 

योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

२२५२२ ७०० 
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सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई 

प्रवर्धन काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी 

सहजीकरण, सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ५४० 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित 

गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा 

योजना ल्नमायण समेत 

२२५२२ १८० 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३० 

स्वास््य कायायलयमा ल्जलला कोलडरुम ब्यबस्थान र काययक्रम 

संचालनमा सहल्जकरणको लाल्ग कमयचारी करार सेवामा ल्नयलु्क्त 
२२५२२ ३६० 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ १७४९ 

३० ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका 

बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट कोल्चङ, 

ल्कटजन्त्य रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ १०० 

३१ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५८४ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध ताल्लम २२५२२ १००० 

३२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६०७ 

हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवुाउने अल्भयानको योजना तजुयमा 

गोष्ठी ,  ल्जललाबाट पाल्लकासम्म औषल्ध तथा IEC िुवानी, ल्जलला 

समन्त्वय सल्मल्तको ल्मल्टङ, परकार अन्त्तकृय या, ल्बज्ञापन, छपाइय,  

हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध सेवन पिात असर दले्िएका 

ल्बरामीहरूको उपचारका लाल्ग अस्पतालहरूमा हुने िचयको सोधभनाय 

तथा अनुगमन र मलुयाङ्कन 

२२५२२ ८१५ 

३३ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ 

रोगहरू साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा 

अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका 

रोगीकेा उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार ल्बरामीको 

उपचारका लाल्ग प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने 

ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको 

यातायात िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००), 

डेङ्ग ुसाने लामिटु्टेको बासस्थान िोजी गरर लाभाय नि गने 

२२५२२ २०० 
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३४ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२५ नसने रोग सम्बल्न्त्ध PEN ताल्लम २२५२२ १००० 

जम्मा २६०१८ 

 

(४) स्वास््र् कार्ािलर्, तनह ुँ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३८०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ २१५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  

लाई उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ १२४ 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, 

लयाव सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग 

िकार संकलन 

२२५२२ २६० 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५४१ क्षयरोग मकु्त घोषणा अल्भयानका ल्वल्भन्त्न कृयालकलापहरु २२५२२ २१७ 

५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ १८० 

६ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ५०५ 

७ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा 

डाटा इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच 

एम आई एस अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र 

आइ एम य ूसमेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ५२० 

८ ३५५९११२५ 
स्वास््य ब्यवस्थापन 

काययक्रम 
२.७.२२.५४६ 

त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी 

ल्नयल्मत प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

९ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने 

काययक्रम (१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती 

(BHS STP) सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. 

स्वास््यकमीहरुका लाल्ग  आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु 

स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   

स्वास््य चौकी (आधारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा 

२२५२२ १२०० 
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मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन भ्रमण 

तथा सलु्रल्धकरण  ) 

१० ३५५९११३१ 

अपाङ्गता रोकथाम 

तथा कुष्ठरोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द 

)(काययक्रम संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ २५५ 

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ७२८ 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, 

बैठक, अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा 

सामाल्जक पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन 

सामाग्री ल्वतरण तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा 

प्रदशेमा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ७६९७ 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु 

भकु्ताल्न (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ १४१ 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान 

तथा िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा 

ल्जलला कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान 

ममयत समेत (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ १२० 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत 

अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे 

स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ १७३३ 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ १८५१ 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप 

ल्दगोपना र सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको 

लाल्ग योजना तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप 

प्रमिु, प्रमिु प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने 

ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ४८० 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

102     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट 

सचूना प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ९५ 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत 

िोप र सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म 

योजना अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ८७० 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप 

ल्दगोपना र सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने 

(पाल्लका िोप समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था 

प्रमिु) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ७२४ 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९४ 

िोप तथा कोलड चेन व्यवस्थापनको लाल्ग कोलडचेन ल्वस्तार गनय 

पाल्लकाहरु सुँग अल्भमलु्िकरण र योजना काययक्रम २ ल्दन 

(पाल्लकाबाट प्रमिु प्रशासल्कय अल्धकृत र स्वास््य शािा प्रमुि 

तथा पाल्लका अन्त्तगयत िोप भण्डारण÷ल्वतरण केन्त्र रहकेो स्वास््य 

संस्थाबाट १ जना समेत) 

२२५२२ ४०० 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग 

सकु्ष्मयोजना अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी 

ताल्लम १ ल्दन गरर ३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १२६० 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे 

मलुक ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण 

रल्जिर, सकु्ष्म योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग 

सम्बल्न्त्धत अन्त्य सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२२५२२ ७०० 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई 

प्रवर्धन काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी 

सहजीकरण, सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन 

िचय 

२२५२२ ४६५ 
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२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित 

गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा 

पाल्लकास्तरमा योजना ल्नमायण समेत 

२२५२२ १७० 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

३० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९३ 

स्थानीय तहका स्वास््य शािा प्रमिु, प्रल्तल्नल्धलगायतको 

सहभागीतामा पोषणसम्बन्त्धी सल्मक्षा, योजना तजुयमा तथा छलर्ल 

काययक्रम ( ३५ ल्जललाहरुमा) 

२२५२२ ५०० 

३१ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत 

ल्नदले्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट 

कोल्चङ, ल्कटजन्त्य रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको 

समन्त्वय बठैक 

२२५२२ १०० 

३२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५८४ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध ताल्लम २२५२२ १००० 

३३ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५८५ 

हात्तीपाइले इन्त्डेल्मक ल्जललाहरूमा मोवील्डटी म्याल्पंग, ल्बरामी 

ब्यवस्थापन तथा अपाुँगता रोकथाम सम्बल्न्त्ध काययक्रम सञ्चालन 

गने । (मोरङ ३१६०, सनुसरी १२०, धनुषा ४०१३, तनहु ं१०००, 

कास्की ३१७१, पवयत २१३०, कल्पलबस्तु ३७८५, जाजरकोट 

१३७८ र कैलाली ४२३३) 

२२५२२ १००० 

३४ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ 

रोगहरू साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. 

तथा अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, 

कालाजारका रोगीकेा उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार 

ल्बरामीको उपचारका लाल्ग प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा 

आउने ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत सोधभनाय 

(ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. 

५०००), डेङ्ग ुसाने लामिटु्टेको बासस्थान िोजी गरर लाभाय नि 

गने 

२२५२२ १५० 

३५ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२५ नसने रोग सम्बल्न्त्ध PEN ताल्लम २२५२२ १००० 

जम्मा २६०२५ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(५) स्वास््र् कार्ािलर्, गोरखा ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३६०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ २१५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  लाई 

उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ८८ 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव 

सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार संकलन 

२२५२२ २७० 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ १९८ 

५ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ५९५ 

६ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा डाटा 

इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम आई 

एस अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ एम य ू

समेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ६५० 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी ल्नयल्मत 

प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

८ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने काययक्रम 

(१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती (BHS STP) 

सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. स्वास््यकमीहरुका 

लाल्ग  आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक 

उपचार बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   स्वास््य चौकी (आधारभतू 

स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , 

अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन भ्रमण तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १२०० 

९ ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द )(काययक्रम 

संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ २४५ 

१० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, बैठक, 

अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक 

पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण 

२२५२२ ७६७१ 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
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तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु भकु्ताल्न 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको 

लाल्ग) 

२२५२२ २१० 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 

िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत समेत 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको 

लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ १७० 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत 

अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे स्वास््य 

आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ २४९० 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ ३०५१ 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग योजना 

तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, प्रमिु 

प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ५२० 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट सचूना 

प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 
२२५२२ ९५ 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप र 

सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना 

अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १२७० 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने (पाल्लका िोप 

समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था प्रमिु) ल्जललामा 

बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ८३१ 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना 
२२५२२ १८२० 
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श षिक 
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अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन गरर 

३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक 

ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म 

योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२२५२२ ७०० 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई 

प्रवर्धन काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी 

सहजीकरण, सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ६१० 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित गनय 

वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना 

ल्नमायण समेत 

२२५२२ १८० 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३० 

स्वास््य कायायलयमा ल्जलला कोलडरुम ब्यबस्थान र काययक्रम 

संचालनमा सहल्जकरणको लाल्ग कमयचारी करार सेवामा ल्नयलु्क्त 
२२५२२ ३६० 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ७५२ 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
११.३.९.३८ 

Clinical Coaching and mentoring को लाल्ग skill lab तथा 

MNH focal person को लाल्ग laptop,printer िररद 
३११२२ ३०० 

३० ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका 

बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट कोल्चङ, ल्कटजन्त्य 

रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ १०० 

३१ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५८४ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध ताल्लम २२५२२ १००० 

३२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ 

रोगहरू साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा 

अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका 

२२५२२ १५० 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

107     
 

स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
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रोगीकेा उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार ल्बरामीको 

उपचारका लाल्ग प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने 

ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको 

यातायात िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००), डेङ्ग ु

साने लामिटु्टेको बासस्थान िोजी गरर लाभाय नि गने 

जम्मा २७१०६ 

 

(६) स्वास््र् कार्ािलर्, लमजुङ । कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७३७०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 
कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ २१५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३७ 

१. संघीय तथा प्रदशे अस्पताल, स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठान अस्पताल, 

मेल्डकल कलेज तथा ठुला ल्नल्ज अस्पतालमा क्षयरोग ल्नदान, रेर्रल 

तथा उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृल्िकरण, २. क्षयरोगका जाल्िम 

समहुमा एवं कारागार, एन.आर.एच. केन्त्र, स्वास््य पहुुँचबाट टािा तथा 

क्षयरोग जोिीम समहुमा क्षयरोग ल्स्क्रल्नङ तथा ल्नदान काययक्रम 

२२५२२ १२५ 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  लाई 

उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ६० 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव 

सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार संकलन 

२२५२२ २४० 

५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ १४४ 

६ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ४३० 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा डाटा 

इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम आई 

एस अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ एम य ू

समेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ४३० 

८ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी ल्नयल्मत 

प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 
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९ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने काययक्रम 

(१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती (BHS STP) 

सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. स्वास््यकमीहरुका 

लाल्ग  आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक 

उपचार बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   स्वास््य चौकी (आधारभतू 

स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , 

अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन भ्रमण तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १२०० 

१० ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द )(काययक्रम 

संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ २५५ 

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ६१२ 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, बैठक, 

अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक 

पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण 

तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ६१०२ 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु भकु्ताल्न 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको 

लाल्ग) 

२२५२२ १८० 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 

िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत समेत 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको 

लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ १५० 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत 

अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे स्वास््य 

आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ २१६६ 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 
कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ १८५१ 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग योजना 

तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, प्रमिु 

प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ४०० 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट सचूना 

प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 
२२५२२ ९५ 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप र 

सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना 

अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १०७० 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने (पाल्लका िोप 

समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था प्रमिु) ल्जललामा 

बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ६५७ 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना 

अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन गरर 

३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १५४० 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक 

ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म 

योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२२५२२ ७०० 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई 

प्रवर्धन काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी 

सहजीकरण, सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ४६० 
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कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित गनय 

वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना 

ल्नमायण समेत 

२२५२२ १७० 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३० 

स्वास््य कायायलयमा ल्जलला कोलडरुम ब्यबस्थान र काययक्रम 

संचालनमा सहल्जकरणको लाल्ग कमयचारी करार सेवामा ल्नयलु्क्त 
२२५२२ ३६० 

३० ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका 

बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट कोल्चङ, ल्कटजन्त्य 

रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ १०० 

३१ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६०७ 

हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवुाउने अल्भयानको योजना तजुयमा 

गोष्ठी ,  ल्जललाबाट पाल्लकासम्म औषल्ध तथा IEC िुवानी, ल्जलला 

समन्त्वय सल्मल्तको ल्मल्टङ, परकार अन्त्तकृय या, ल्बज्ञापन, छपाइय,  

हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध सेवन पिात असर दले्िएका 

ल्बरामीहरूको उपचारका लाल्ग अस्पतालहरूमा हुने िचयको सोधभनाय 

तथा अनुगमन र मलुयाङ्कन 

२२५२२ ७७४ 

३२ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ 

रोगहरू साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा 

अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका 

रोगीकेा उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार ल्बरामीको 

उपचारका लाल्ग प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने 

ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको 

यातायात िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००), डेङ्ग ु

साने लामिटु्टेको बासस्थान िोजी गरर लाभाय नि गने 

२२५२२ १५० 

कुल जम्मा २२००१ 

 

(७) स्वास््र् कार्ािलर्, पवित ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४२०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 
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कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ २१५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३७ 

१. संघीय तथा प्रदशे अस्पताल, स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठान अस्पताल, 

मेल्डकल कलेज तथा ठुला ल्नल्ज अस्पतालमा क्षयरोग ल्नदान, रेर्रल तथा 

उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृल्िकरण, २. क्षयरोगका जाल्िम समहुमा एवं 

कारागार, एन.आर.एच. केन्त्र, स्वास््य पहुुँचबाट टािा तथा क्षयरोग जोिीम 

समहुमा क्षयरोग ल्स्क्रल्नङ तथा ल्नदान काययक्रम 

२२५२२ १२५ 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 
१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  लाई 

उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 
२२५२२ ३६ 
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ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म औषल्ध, 

लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस मनाउने, 

सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव सुपरभाइजनर 

िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार संकलन 

२२५२२ २३० 

५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ १२६ 

६ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ३८५ 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा डाटा 

इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम आई एस 

अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ एम य ूसमेतको 

ओररयण्टेशन 

२२५२२ ४०० 

८ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी ल्नयल्मत 

प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

९ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने काययक्रम 

(१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती (BHS STP) 

सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. स्वास््यकमीहरुका लाल्ग  

आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मुि स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार बारे  

अल्भमिुीकरण     ३.   स्वास््य चौकी (आधारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र) को 

न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन 

भ्रमण तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १२०० 

१० ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा योजना 

तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, ल्दवस, 

अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द )(काययक्रम संचालन 

ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ २४५ 

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ४४० 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९३ 

स्थानीय तहका स्वास््य शािा प्रमिु, प्रल्तल्नल्धलगायतको सहभागीतामा 

पोषणसम्बन्त्धी सल्मक्षा, योजना तजुयमा तथा छलर्ल काययक्रम ( ३५ 

ल्जललाहरुमा) 

२२५२२ ५०० 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ २४५१ 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा व्यवस्थापन 

िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमलु्िकरण, 

जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक पररचालन, सपुररवेक्षण 

अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा िुवानी, सामाग्री छपाई 

आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ५१०० 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु भकु्ताल्न 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 
२२५२२ १५८ 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 

िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत समेत 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग 

बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ १३५ 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे स्वास््य आपतूी 

व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ १९४९ 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग योजना 

तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, प्रमिु प्रसाशल्कय 

अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ३६० 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना अद्यावल्धक 

२ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन गरर ३ ल्दने गोल्ष्ठ 

ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ १३५० 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट सचूना 

प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 
२२५२२ ९५ 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को पल्हचान 

र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप र सरसर्ाई 

प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना अद्यायवल्धक २ ल्दने 

गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ९४० 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने (पाल्लका िोप समन्त्वय 

सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था प्रमिु) ल्जललामा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ५४४ 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको लाल्ग 

स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक ब्रोस्रर, 

पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म योजना र्ारम 

तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य सामाग्री आल्द) छपाई 

तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी प्रल्क्रया, 

तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र सरसर्ाई प्रवद्धयन 

सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, ६००० जना) 

२२५२२ ७०० 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई प्रवर्धन 

काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण, 

सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ४८५ 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित गनय 

वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना 

ल्नमायण समेत 

२२५२२ १७० 

३० ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका 

बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट कोल्चङ, ल्कटजन्त्य 

रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ १०० 

३१ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६०७ 

हात्तीपाइले रोग ल्बरुद्धको औषल्ध िवुाउने अल्भयानको योजना तजुयमा गोष्ठी 

,  ल्जललाबाट पाल्लकासम्म औषल्ध तथा IEC िुवानी, ल्जलला समन्त्वय 

सल्मल्तको ल्मल्टङ, परकार अन्त्तकृय या, ल्बज्ञापन, छपाइय,  हात्तीपाइले रोग 

ल्बरुद्धको औषल्ध सेवन पिात असर दले्िएका ल्बरामीहरूको उपचारका 

लाल्ग अस्पतालहरूमा हुने िचयको सोधभनाय तथा अनुगमन र मुलयाङ्कन 

२२५२२ ७५३ 

३२ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ रोगहरू 

साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा अन्त्य 

सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका रोगीकेा 

उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग 

प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने ल्बरामीहरूको यातायात र 

ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र 

ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००), डेङ्ग ुसाने लामिटु्टेको बासस्थान 

िोजी गरर लाभाय नि गने 

२२५२२ १५० 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

३३ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२५ नसने रोग सम्बल्न्त्ध PEN ताल्लम २२५२२ १००० 

जम्मा २१७०७ 

 

(८) स्वास््र् कार्ािलर्, म्र्ाग्द  । कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४४०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ २१५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३७ 

१. संघीय तथा प्रदशे अस्पताल, स्वास््य ल्वज्ञान प्रल्तष्ठान अस्पताल, 

मेल्डकल कलेज तथा ठुला ल्नल्ज अस्पतालमा क्षयरोग ल्नदान, रेर्रल 

तथा उपचार व्यवस्थापन तथा सदुृल्िकरण, २. क्षयरोगका जाल्िम 

समहुमा एवं कारागार, एन.आर.एच. केन्त्र, स्वास््य पहुुँचबाट टािा तथा 

क्षयरोग जोिीम समहुमा क्षयरोग ल्स्क्रल्नङ तथा ल्नदान काययक्रम 

२२५२२ १२५ 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  लाई 

उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ २४ 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव 

सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार संकलन 

२२५२२ २२० 

५ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ १०८ 

६ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ३७० 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा डाटा 

इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम आई 

एस अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ एम य ू

समेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ४०० 

८ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी ल्नयल्मत 

प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

९ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने काययक्रम 

(१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती (BHS STP) 
२२५२२ १२०० 
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सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. स्वास््यकमीहरुका 

लाल्ग  आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक 

उपचार बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   स्वास््य चौकी (आधारभतू 

स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , 

अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन भ्रमण तथा सलु्रल्धकरण  ) 

१० ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द )(काययक्रम 

संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ ४५५ 

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ५१६ 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ २३४९ 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, बैठक, 

अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक 

पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण 

तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ३९५९ 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु भकु्ताल्न 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको 

लाल्ग) 

२२५२२ १५० 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 

िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत समेत 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको 

लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ १०० 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत 
२२५२२ १४८१ 
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अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे स्वास््य 

आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग योजना 

तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, प्रमिु 

प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ३२० 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट सचूना 

प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 
२२५२२ ९५ 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप र 

सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना 

अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ८०० 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने (पाल्लका िोप 

समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था प्रमिु) ल्जललामा 

बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ४२१ 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना 

अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन गरर 

३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ११५० 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक 

ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म 

योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२२५२२ ७०० 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई 

प्रवर्धन काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी 

सहजीकरण, सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ४४० 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित गनय 

वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना 

ल्नमायण समेत 

२२५२२ १८० 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
११.३.९.३८ 

Clinical Coaching and mentoring को लाल्ग skill lab तथा 

MNH focal person को लाल्ग laptop,printer िररद 
३११२२ ३०० 

३० ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका 

बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट कोल्चङ, ल्कटजन्त्य 

रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ १०० 

३१ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५८४ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध ताल्लम २२५२२ १००० 

३२ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ 

रोगहरू साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा 

अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका 

रोगीकेा उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार ल्बरामीको 

उपचारका लाल्ग प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने 

ल्बरामीहरूको यातायात र ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको 

यातायात िचय रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००), डेङ्ग ु

साने लामिटु्टेको बासस्थान िोजी गरर लाभाय नि गने 

२२५२२ १५० 

३३ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.६२५ नसने रोग सम्बल्न्त्ध PEN ताल्लम २२५२२ १००० 

 जम्मा १९६९३ 

 

(९) स्वास््र् कार्ािलर्, नवलपुर (ब.सु.पू.) ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४६०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ २१५ 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  लाई 

उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ७१६ 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म औषल्ध, 

लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस मनाउने, 

सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव सुपरभाइजनर 

िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार संकलन 

२२५२२ २४० 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ १४४ 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

५ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ३८५ 

६ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा डाटा 

इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम आई एस 

अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ एम य ूसमेतको 

ओररयण्टेशन 

२२५२२ ३४० 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी ल्नयल्मत 

प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

८ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने काययक्रम 

(१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती (BHS STP) 

सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. स्वास््यकमीहरुका लाल्ग  

आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मुि स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार बारे  

अल्भमिुीकरण     ३.   स्वास््य चौकी (आधारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र) को 

न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन 

भ्रमण तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १२०० 

९ ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा योजना 

तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, ल्दवस, 

अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द )(काययक्रम संचालन 

ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ ३६५ 

१० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा व्यवस्थापन 

िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, बैठक, अल्भमलु्िकरण, 

जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक पररचालन, सपुररवेक्षण 

अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण तथा िुवानी, सामाग्री छपाई 

आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ७४१५ 

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु भकु्ताल्न 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 
२२५२२ १११ 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 

िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत समेत 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग 

बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ ५५० 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 
२२५२२ १३७१ 
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बजेट 

उपश षिक 

कार्िक्रम 
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रकम 

सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे स्वास््य आपतूी 

व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग योजना 

तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, प्रमिु प्रसाशल्कय 

अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ३०० 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट सचूना 

प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 
२२५२२ ९५ 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को पल्हचान 

र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप र सरसर्ाई 

प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना अद्यायवल्धक २ ल्दने 

गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ६०० 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने (पाल्लका िोप समन्त्वय 

सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था प्रमिु) ल्जललामा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ६५९ 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना अद्यावल्धक 

२ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन गरर ३ ल्दने गोल्ष्ठ 

ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ८६० 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको लाल्ग 

स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक ब्रोस्रर, 

पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म योजना र्ारम 

तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य सामाग्री आल्द) छपाई 

तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ७५ 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी प्रल्क्रया, 

तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र सरसर्ाई प्रवद्धयन 

सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, ६००० जना) 

२२५२२ ७०० 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई प्रवर्धन 

काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण, 

सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ४०० 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९४ 

िोप तथा कोलड चेन व्यवस्थापनको लाल्ग कोलडचेन ल्वस्तार गनय 

पाल्लकाहरु सुँग अल्भमलु्िकरण र योजना काययक्रम २ ल्दन (पाल्लकाबाट 
२२५२२ २७५ 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

प्रमिु प्रशासल्कय अल्धकृत र स्वास््य शािा प्रमिु तथा पाल्लका अन्त्तगयत 

िोप भण्डारण÷ल्वतरण केन्त्र रहकेो स्वास््य संस्थाबाट १ जना समेत) 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित गनय 

वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना 

ल्नमायण समेत 

२२५२२ १५० 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.६३० 

स्वास््य कायायलयमा ल्जलला कोलडरुम ब्यबस्थान र काययक्रम संचालनमा 

सहल्जकरणको लाल्ग कमयचारी करार सेवामा ल्नयलु्क्त 
२२५२२ ३६० 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ १५५१ 

२९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ ७५२ 

३० ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका 

बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट कोल्चङ, ल्कटजन्त्य 

रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ १०० 

३१ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५८४ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध ताल्लम २२५२२ १००० 

३२ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६०४ 
औलो तथा कालाजार रोग प्रभाल्वत क्षेरहरूका साथै महामारी हुने 

स्थानहरूमा ल्बषादी ल्छड्काउ काययक्रम सञ्चालन गन े
२२५२२ २५० 

३३ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ रोगहरू 

साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा अन्त्य 

सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका रोगीकेा 

उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार ल्बरामीको उपचारका लाल्ग 

प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने ल्बरामीहरूको यातायात र 

ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय रू.२००० र 

ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००), डेङ्ग ुसाने लामिटु्टेको बासस्थान 

िोजी गरर लाभाय नि गने 

२२५२२ २०० 

३४ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२५ नसने रोग सम्बल्न्त्ध PEN ताल्लम २२५२२ १००० 

जम्मा २३६६९ 

 



आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक र्वकास कार्िक्रम तथा बजेट 

121     
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(१०) कार्ािलर् : स्वास््र् कार्ािलर्, मुस्ताङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४१०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. 
बजेट 

उपश षिक 

कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम 

खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ १५० 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३८ 

१. पनुःउपचारमा दताय भएका,   एवं असाहय तथा गररब ल्बरामीहरू  लाई 

उपचार अवल्धभर पोषण भत्ता, २. औषधी प्रल्तरोधी क्षयरोगका 

ल्बरामीहरूका लाल्ग पोषण, यातायात तथा आधारभतू परीक्षण तथा 

जल्टलता व्यवस्थापन िचय तथा जल्टलता व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ ८ 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव 

सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार संकलन 

२२५२२ १७० 

४ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ ९० 

५ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ३२५ 

६ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा डाटा 

इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम आई एस 

अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ एम य ू

समेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ३७० 

७ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी ल्नयल्मत 

प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

८ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक 

सेवा काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने काययक्रम 

(१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती (BHS STP) 

सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. स्वास््यकमीहरुका लाल्ग  

आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मुि स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार 

बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   स्वास््य चौकी (आधारभतू स्वास््य सेवा 

केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , अनुगमन. पारस्पररक 

अवलोकन भ्रमण तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १२०० 

९ ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द )(काययक्रम 

संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ १४० 

१० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, बैठक, 

अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा सामाल्जक 

पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन सामाग्री ल्वतरण 

२२५२२ २५५८ 
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तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा प्रदशेमा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु भकु्ताल्न 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको 

लाल्ग) 

२२५२२ ४८ 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 

िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत समेत 

(प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग 

बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ ७५ 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे स्वास््य आपतूी 

व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ ५४२ 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग योजना 

तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, प्रमिु 

प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ २५५ 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट सचूना 

प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 
२२५२२ ६५ 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत िोप र 

सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना 

अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ३४० 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना र 

सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने (पाल्लका िोप 

समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था प्रमिु) ल्जललामा बजेट 

उपलब्ध गराउने 

२२५२२ २३१ 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना 

अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन गरर 

३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ४९० 
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२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक 

ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म 

योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ५० 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२२५२२ ५०० 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई प्रवर्धन 

काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी सहजीकरण, 

सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन िचय 

२२५२२ २२५ 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित गनय 

वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा योजना 

ल्नमायण समेत 

२२५२२ १५० 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९३ 

स्थानीय तहका स्वास््य शािा प्रमिु, प्रल्तल्नल्धलगायतको सहभागीतामा 

पोषणसम्बन्त्धी सल्मक्षा, योजना तजुयमा तथा छलर्ल काययक्रम ( ३५ 

ल्जललाहरुमा) 

२२५२२ ५०० 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ १२५१ 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ २२८ 

२९ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत ल्नदेल्शका 

बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट कोल्चङ, ल्कटजन्त्य 

रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय बैठक 

२२५२२ १०० 

३० ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५८४ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध ताल्लम २२५२२ ५०० 

३१ ३५५९११३५ 

महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.६२२ 

कालाजार, डेंग,ू ल्चकनगलु्नया, स्क्रब टाइर्स, जीका, अन्त्य इयमल्जयङ 

रोगहरू साथै ल्कटजन्त्य रोग ल्नयन्त्रणबारे स्वास््यकमी, म.स्वा.से. तथा 

अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई अल्भमलू्िकरण/अन्त्तरल्क्रया, कालाजारका 

२२५२२ १५० 
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रोगीकेा उपचार तथा केस बेस सल्भयलेन्त्स, कालाजार ल्बरामीको उपचारका 

लाल्ग प्रादले्शक तथा ल्जलला अस्पतालहरूमा आउने ल्बरामीहरूको 

यातायात र ल्नदान िचय बापत सोधभनाय (ल्बरामीको यातायात िचय 

रू.२००० र ल्नदानका लाल्ग सोधभनाय रू. ५०००), डेङ्ग ुसाने 

लामिटु्टेको बासस्थान िोजी गरर लाभाय नि गने 

जम्मा १२००१ 

 

(११) स्वास््र् कार्ािलर्, मनाङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०७४००१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.२१५ क्षयरोग आधारभतू तथा पनुतायजगी ताल्लम २२५२२ १५० 

२ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५३९ 

ल्जलला बाट पाल्लका एवम ल्ड.आर उपचारकेन्त्र बाट उपकेन्त्द सम्म 

औषल्ध, लयाब सामाग्री तथा अन्त्य बस्तु िुवानी, ल्वश्व क्षयरोग ल्दवस 

मनाउने, सपुररबेक्षण तथा स्थलगत अनुल्शक्षणा तथा अनुगमन, लयाव 

सपुरभाइजनर िारा लयाव गणुस्तर सधुार, क्यसुीका लाल्ग िकार 

संकलन 

२२५२२ १६० 

३ ३५५९११२१ क्षयरोग ल्नयन्त्रण २.७.२२.५८६ ल्जललास्तर क्षयरोग कोहटय ल्वशे्लषण तथा अधय बाल्षयक समीक्षा गोष्ठी २२५२२ ७२ 

४ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४४ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरूको डाटा भेररल्र्केशन एवं 

गणुस्तर सधुार, माल्सक बैठक, अधयबाल्षयक एवं बाल्षयक सल्मक्षा साथै 

बाल्षयक प्रल्तवेदन तयारी एवं छपाइय समेत 

२२५२२ ३०० 

५ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४५ 

स्वास््य कायायलय मार्य त स्थानीय तहहरू साथै स्वास््य संस्थामा 

डाटा इल्न्त्ि गने कमयचारीहरुलाइय पररमाल्जयत एल एम आइ एस, एच एम 

आई एस अल्भलेि, प्रल्तवेदन तथा माल्सक अनुगमन पलु्स्तका र आइ 

एम य ूसमेतको ओररयण्टेशन 

२२५२२ ३१० 

६ ३५५९११२५ 

स्वास््य 

ब्यवस्थापन 

काययक्रम 

२.७.२२.५४६ 
त्यांक ब्यवस्थापन सल्मल्त ल्नमायण तथा त्यांक ल्बरलेषण गरी 

ल्नयल्मत प्रस्तुल्तकरण 
२२५२२ ४० 

७ ३५५९११२८ 
उपचारात्मक सेवा 

काययक्रम 
२.७.२२.५४९ 

उपचारात्मक सेवा सम्वल्न्त्ध स्वास््य कायायलयबाट संचालन हुने 

काययक्रम (१. आधारभतू स्वास््य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धती 

(BHS STP) सम्वल्न्त्ध स्वास््यकमीलाइ अल्भमिुीकरण    २. 

स्वास््यकमीहरुका लाल्ग  आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु 

स्वास््य सम्वल्न्त्ध प्राथल्मक उपचार बारे  अल्भमिुीकरण     ३.   

स्वास््य चौकी (आधारभतू स्वास््य सेवा केन्त्र) को न्त्यनुतम सेवा 

मापदण्ड सम्वल्न्त्ध सल्मक्षा , अनुगमन. पारस्पररक अवलोकन भ्रमण 

तथा सलु्रल्धकरण  ) 

२२५२२ १२०० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

८ ३५५९११३१ 

अपाङ्गता 

रोकथाम तथा 

कुष्ठरोग ल्नयन्त्रण 

काययक्रम 

२.७.२२.५५५ 

कुष्ठरोग ल्नवारण तथा अपांगता व्यवस्थापन काययक्रम (सल्मक्षा तथा 

योजना तजुयमा, अल्भमिुीकरण, ल्बरामी िोजपडताल, प्रमाल्णकरण, 

ल्दवस, अपांगता ल्शघ्र पल्हचान, प्रेषण, यातायात िचयआल्द 

)(काययक्रम संचालन ल्नदले्शका बमोल्जम) 

२२५२२ २४० 

९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५८ पररवार ल्नयोजन र ल्कशोरल्कशोरी स्वास््य सेवा २२५२२ २०४ 

१० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५९ 

कोल्भड१९ िोप बुस्टर मारा समेतको अल्भयान संचालन तथा 

व्यवस्थापन िचय ( ए.ई.एर्.आई व्यवस्थापन र ल्टम पररचालन, 

बैठक, अल्भमलु्िकरण, जनशल्क्त पररचालन, प्रचार प्रसार तथा 

सामाल्जक पररचालन, सपुररवेक्षण अनुगमन, िोप तथा कोलडचेन 

सामाग्री ल्वतरण तथा िुवानी, सामाग्री छपाई आदी) ल्जलला तथा 

प्रदशेमा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ २६६४ 

११ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६३ 

िोपकोलडचेन व्यवस्थापनको लाल्ग ईन्त्धन तथा ल्वधतु महशलु 

भकु्ताल्न (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ ४२ 

१२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६५ 

िोपकोलडचेन सामाल्ग्रको ल्नयल्मत ममयत, आकल्रमक व्यवस्थापन, 

सोलिुमु्बु स्वास््य कायायलयको नयाुँ कोलडरुममा ल्वद्यतु जडान तथा 

िानेपानी व्यवस्थापन, नवलपरासी पवूय स्वास््य कायायलयमा ल्जलला 

कोलडरुम सञ्चालन व्यवस्थापन समेत र रेल्िररजेरेटर भ्यान ममयत 

समेत (प्रदशे स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य 

कायायलयहरुको लाल्ग बजेट उपलब्ध गराउने) 

२२५२२ ७५ 

१३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६६ 

ल्नयल्मत िोप सेवा र आकल्स्मक अबस्थामा प्रदशे तथा ल्जललाबाट 

भ्याल्क्सन, िोप सामग्री र िोप तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनसुँग सम्बल्न्त्धत 

अन्त्य सामाग्रीको ब्यवस्थापन, ल्वतरण तथा िुवानी िचय (प्रदशे 

स्वास््य आपतूी व्यवस्थापन केन्त्र र स्वास््य कायायलयहरुको लाल्ग) 

२२५२२ ४७० 

१४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६० 

ल्जलला स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप ल्दगोपना 

र सरसर्ाई प्रवधयन सम्वल्न्त्ध अल्भमिुीकरण र  ल्दगोपनाको लाल्ग 

योजना तयारी गोष्ठी (नवल्नवायल्चत स्थाल्नय तह प्रमिु÷उप प्रमिु, 

प्रमिु प्रसाशल्कय अल्धकृत, स्वास््य शािा प्रमिु) १ ल्दने ल्जललामा 

बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ २१५ 

१५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६२ 

ल्नयल्मत िोपको सदुृिीकरणको लाल्ग स्थाल्नय एर् रेल्डयोहरुबाट 

सचूना प्रसारण (माघ दले्ि वैशाि सम्म) ल्जललामा बजेट उपलब्ध 

गराउन े

२२५२२ ६५ 

१६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६४ 

पाल्लका स्तरमा िोप छुट बच्चा (शनु्त्य डोज तथा रप आउट) को 

पल्हचान र छुट िोप परूा गरी पणूय िोप सलु्नल्ितता तथा ल्नयल्मत 

िोप र सरसर्ाई प्रबर्धनको लाल्ग रणनील्त तयारी तथा सकु्ष्म योजना 

अद्यायवल्धक २ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ २७० 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६७ 

पाल्लका स्तरमा पणूय िोप काययक्रमको सल्मक्षा तथा पणूय िोप 

ल्दगोपना र सरसर्ाई प्रवधयन लागी योजना तयारी गोष्ठी १ ल्दने 

(पाल्लका िोप समन्त्वय सल्मती, वडा प्रल्तल्नल्ध र स्वास््य संस्था 

प्रमिु) ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउन े

२२५२२ २३२ 

१८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७२ 

ल्जललाबाट पाल्लका तथा स्वास््य संस्थास्तरमा िोप, सरसर्ाई 

प्रवर्धन काययक्रम तथा पणूय िोप भेररल्र्केसन र ल्दगोपनाको लागी 

सहजीकरण, सपुररवेक्षण एवम ्पणूय िोप घोषणा सभा व्यवस्थापन 

िचय 

२२५२२ २२५ 

१९ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६१ 

छुट बच्चाको पल्हचान भई पणूय िोप सलु्नल्ितताको सल्मक्षा, ल्नयल्मत 

िोपको सदुृिीकरण र पणूय ओप ल्दगोपनाको लाल्ग सकु्ष्मयोजना 

अद्यावल्धक २ ल्दन र सरसर्ाई प्याकेजको पनुयताजगी ताल्लम १ ल्दन 

गरर ३ ल्दने गोल्ष्ठ ल्जललामा बजेट उपलब्ध गराउने 

२२५२२ ३९० 

२० ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६८ 

िोप तथा पणूय िोपको बारेमा जनचेतना बिाई िोप उपयोग बलृ्द्धको 

लाल्ग स्थाल्नय भाषामा शैल्क्षक सामाल्ग्र (िोप सम्बल्न्त्ध सन्त्दशे मलुक 

ब्रोस्रर, पम्प्लेट, िोप ताल्लका, िोप मौज्दात ल्नयन्त्रण रल्जिर, सकु्ष्म 

योजना र्ारम तथा िोप अनुगमन चाटय र िोपसुँग सम्बल्न्त्धत अन्त्य 

सामाग्री आल्द) छपाई तथा ल्वतरण ७७ ल्जलला 

२२५२२ ५० 

२१ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५६९ 

गणुस्तरीय िोप सेवा संचालन तथा सरसर्ाई प्रवद्धयनमा संलग्न 

स्वास््यकमीको दक्षता बलृ्द्ध गनय नयाुँ तथा िोप ताल्लम नल्लएका 

स्वास््यकमीहरुलाई पणूय िोप सुल्नितता एवं सकु्ष्म योजना तयारी 

प्रल्क्रया, तथा कोलडचेन व्यवस्थापन, ए.ई.एर्.आई, सल्भयलेन्त्स, र 

सरसर्ाई प्रवद्धयन सम्वल्न्त्ध आधारभतु ४ ल्दने ताल्लम (२४०  ब्याच, 

६००० जना) 

२२५२२ ५०० 

२२ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९५ 

िोपको पहुचं बिाई छुट वच्चालाई िोप ल्दलाई पणूय िोप सलु्नल्ित 

गनय वैशाि मल्हनालाइ िोप मल्हना संचालन गने तथा पाल्लकास्तरमा 

योजना ल्नमायण समेत 

२२५२२ १५० 

२३ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.१३६ पोषण काययक्रमको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण २२५२२ १०० 

२४ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५५६ पोषण सामाग्री िुवानी ल्जलला २२५२२ १०० 

२५ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५७६ IMNCI काययक्रम २२५२२ १०५० 

२६ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९३ 

स्थानीय तहका स्वास््य शािा प्रमिु, प्रल्तल्नल्धलगायतको 

सहभागीतामा पोषणसम्बन्त्धी सल्मक्षा, योजना तजुयमा तथा छलर्ल 

काययक्रम ( ३५ ल्जललाहरुमा) 

२२५२२ ५०० 

२७ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.५९६ स्वास््य कायायलय मार्य त MNH काययक्रम २२५२२ १२५१ 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

२८ ३५५९११३२ 
पररवार कलयाण 

काययक्रम 
२.७.२२.६५९ 

घरमा हुने प्रसतुी पिातको अत्यल्धक रक्ताश्राब रोकथाम क लाल्ग 

मारी सरुक्षा चक्कीकाययक्रम संचालन 
२२५२२ १००० 

२९ ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५७९ 

ल्वश्व औलो ल्दवस मनाउने,  ल्कटजन्त्य रोगहरूको पररमाल्जयत 

ल्नदले्शका बमोल्जम प्राल्बल्धकहरूबाट अनुगमन तथा अनसाइयट 

कोल्चङ, ल्कटजन्त्य रोगहरू सम्बल्न्त्ध सरोकारवालाहरूसंगको समन्त्वय 

बैठक 

२२५२२ १०० 

३० ३५५९११३५ 
महामारी रोग 

ल्नयन्त्रण काययक्रम 
२.७.२२.५८४ मानल्सक स्वास््य सम्बल्न्त्ध ताल्लम २२५२२ ५०० 

जम्मा १२६२५ 
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आरु्वेद औषधालर् एवं  

आरु्वेद स्वास््र् केन्त्रहरु तर्ि ीः 
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स्वास््र् तथा जनसखं्र्ा मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 

(१) गण्डकी आर्ुवेद औषधालर्, कास्की ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८३९०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १५०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा काययक्रम(व्यवस्थापन 

िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य औषधी 

ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२८३ phc मा जीवनशैली व्यवस्थापन काययक्रम २२५२२ ९०० 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ १९१० 

१७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ६०८५ 

 

(२) धौलार्गर  आर्ुवेद औषधालर्, बाग्लुङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४५०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १८०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी अेाेैजार िररद २२५२२ ५० 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ १९१० 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ५४८५ 

 

(३) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, स्र्ाङ्जा ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४३०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १२०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ २५३० 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ५५०५ 

 

(४) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, तनह ुँ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८३८०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १५०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ २५३० 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ५८०५ 
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(५) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, गोरखा ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८३६०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १६०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ ३१२५ 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ६५०० 

 

(६) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, लमजुङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८३७०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १६०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ १९१० 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ५२८५ 

 

(७) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, पवित ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४२०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १६०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा काययक्रम(व्यवस्थापन 

िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ १२५ 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक 
कार्िक्रम 

कोड 
कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ १९१० 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ५२८५ 

 

(८) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, म्र्ाग्द  ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४४०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १४०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ १९१० 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ५०८५ 
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(९) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, नवलपुर (ब.सु.पू.) ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४६०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १२०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी अेाेैजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ १२९० 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ४२६५ 

 

(१०) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, मुस्ताङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४१०१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ ८०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम खचि श षिक रकम 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ १९१० 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

१७       

जम्मा ४४८५ 

 

(११) आर्ुवेद स्वास््र् केन्त्र, मनाङ ।  कार्ािलर् कोड नं. : ३५५०८४००१४ 

(संघ सशति अनुदान) रकम : (रु. हजारमा) 

क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७० औषधी िररद २२५२२ १२०० 

२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१७६ अनुगमन मलूयांकन,ल्नररक्षण तथा समन्त्वय २२५२२ ७५ 

३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८० 
जेष्ठ नागररकको लाल्ग स्वास््य प्रवद्धयन सेवा 

काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ २५ 

४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१८९ मेल्डकल सामाग्री,उपकरण तथा मेल्सनरी औजार िररद २२५२२ ५० 

५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९८ ल्वद्यालय आयवुेद  तथा योग ल्शक्षा काययक्रम २२५२२ ८० 

६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.१९९ ल्नःशलुक आयवुेद तथा वैकल्लपक ल्चल्कत्सा ल्शल्वर २२५२२ १०० 

७ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०३ पञ्चकमय/पवूयकमय काययक्रम २२५२२ ५६० 

८ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०४ स्वस्थ जीवन काययक्रम २२५२२ ७५ 

९ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०५ 
राल्रिय आरोग्य ल्दवस तथा धन्त्वन्त्तरी जयल्न्त्त,राल्रिय योग 

ल्दवस,अन्त्तराल्रिय योग ल्दवस 
२२५२२ ६० 

१० ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०६ जल्डबुटीबाट चणूय औषधी ल्नमायण २२५२२ ७५ 

११ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०७ आयवुेद संस्थालाइ औषधी तथा अन्त्य सामाग्री िुवानी २२५२२ ५० 

१२ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२०८ 
स्तनपायी आमालाइ मातलृ्शश ुसुरक्षाथय दगु्धवद्धयक तथा अन्त्य 

औषधी ल्वतरण काययक्रम(व्यवस्थापन िचय) 
२२५२२ ५० 
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क्र.सं ब.उ.श .नं. बजेट उपश षिक कार्िक्रम कोड कार्िक्रम 
खचि 

श षिक 
रकम 

१३ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.२१३ प्रयोगशाला संचालन (अन्त्यसेवा शलुक समेत) २२५२२ ४०० 

१४ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५० आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी समन्त्वयात्मक सल्मक्षा २२५२२ ७५ 

१५ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५१ नागररक आरोग्य सेवा केन्त्र तथा अल्भयान संचालन िचय २२५२२ १२९० 

१६ ३५५९११३० आयवुेद सेवा काययक्रम २.७.२२.५५२ 
आयवुेद सेवा काययक्रम सम्वन्त्धी क्षमता अल्भबलृ्द्ध 

ताल्लम(AHMISसमेत) 
२२५२२ १०० 

जम्मा ४२६५ 
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अनुसूच  – १ 

उपभोग तथा कार्ािलर् सञ्चालन तर्ि , चालु कार्िक्रम तर्ि  र पूुँर्जगत कार्िक्रम तर्ि  समावेश खचि श षिकहरुको र्ववरणीः 

(१) उपभोग तथा कार्ािलर् सञ्चालन तर्ि  समावेश भएका खचि 

श षिकहरुको र्ववरणीः 

क्र.सं ख.श .नं खचि श षिको र्ववरण 

१ २११११ पाररश्रल्मक कमयचारी 

२ २१११२ पाररश्रल्मक पदाल्धकारी 

३ २११२१ पोशाक 

४ २११३१ स्थानीय भत्ता 

५ २११३२ महगंी भत्ता 

६ २११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता 

७ २११३९ अन्त्य  भत्ता 

८ २११४२ पदाल्धकारी अन्त्य सलु्बधा 

९ २१२११ सामाल्जक सरुक्षा कोष िचय 

१० २१२१२ योगदानमा आधाररत ल्नवतृभरण तथा उपदान कोष िचय 

११ २१२१३ योगदानमा आधाररत बीमा कोष िचय 

१२ २२१११ पानी तथा ल्बजलुी 

१३ २२११२ संचार महसलु 

१४ २२२११ इन्त्धन (पदाल्धकारी) 

१५ २२२१२ इन्त्धन (कायायलय प्रयोजन) 

१६ २२२१३ सवारी साधन ममयत िचय 

१७ २२२१४ ल्बमा तथा नवीकरण िचय 

१८ २२२२१ मेल्शनरी तथा औजार ममयत  सम्भार तथा सञ्चालन िचय 

१९ २२२३१ ल्नल्मयत सावयजल्नक सम्पल्त्तको ममयत सम्भार िचय 

२० २२२९१ अन्त्य सम्पल्त्तहरूको संचालन तथा सम्भार िचय 

२१ २२३११ मसलन्त्द तथा कायायलय सामाग्री 

२२ २२३१३ पसु्तक तथा सामग्री  िचय 

२३ २२३१४ इन्त्धन - अन्त्य प्रयोजन 

२४ २२३१५ परपल्रका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन िचय 

२५ २२३१९ अन्त्य कायायलय संचालन िचय 

२६ २२४११ सेवा र परामशय िचय 

२७ २२४१२ सचूना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन िचय 

२८ २२४१३ करार सेवा शलुक 

२९ २२५११ कमयचारी ताल्लम िचय 

३० २२६११ अनुगमन, मलूयांकन िचय 

३१ २२६१२ भ्रमण िचय 

३२ २२७११ ल्वल्वध िचय 

३३ २८१४२ घर भाडा 

३४ २८१४३ सवारी साधन तथा मेल्शनर औजार भाडा 

 

(२) चालुगत कार्िक्रम तर्ि  समावेश गररएका खचि श षिकहरुको 

र्ववरणीः 

क्र.सं ख.श .नं खचि श षिको र्ववरण 

१ २२२३१ ल्नल्मयत सावयजल्नक सम्पल्त्तको ममयत सम्भार िचय 

२ २२५१२ 
सीप ल्वकास  तथा जनचतेना ताल्लम तथा गोष्ठी सम्बन्त्धी  

िचय 

३ २२५२२ काययक्रम िचय 

४ २६४१३ अन्त्य संस्थालाई अनदुान— सःशतय  

५ २७१११ सामाल्जक सरुक्षा 

६ २७२१३ औषधी िररद िचय 

७ २८९११ भैपरी आउने चाल ुिचय 

 

(३) पूुँर्जगत कार्िक्रम तर्ि  समावेश गररएका खचि श षिकहरुको 

र्ववरणीः 

क्र.सं ख.श .नं खचि श षिको र्ववरण 

१ ३१११२ गैर आवासीय भवन ल्नमायण/िररद 

२ ३११२२ मेल्शनरी तथा औजार 

३ ३११२३ र्ल्नयचर तथा ल्र्क्चसय 

४ ३११५९ अन्त्य सावयजल्नक ल्नमायण 

५ ३११६१ ल्नल्मयत भवनको संरचनात्मक सधुार िचय 

६ ३११७२ पूुँजीगत अनुसन्त्धान तथा परामशय 

७ ३१५११ भैपरी आउने पूुँजीगत 
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प्रदेश सरकार 

स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 


