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६४७
तोफकएका  षवद्याथीको हदवा खाजाका लाधग  षवद्यालयलाई 

अनुदान २२५२२ ७,७३

६४८
तोफकएका  षवद्याथीको हदवा खाजाका लाधग  षवद्यालयलाई 

अनुदान २५३११ ४३,४१

६४९

पोिण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसिाइ, कृषि, पशुसेवा, 
महहला तथा बालबामलका, मशक्षा र शासकीय प्रवन्ि) क्षेत्रका 
कायमक्रमहरू सञ्चानल) २६३२२ १,५०

६५० मकैबाली प्रवद्मिन कायमक्रम २६३२२ २०,५०

६५१
CBIMNCI कायमक्रम (कायमक्रम सममक्षा, स्थलगत अनुमशक्षण, 

समता तथा पहुच कायमक्रम) २६३३२ ५,००

६५२
अन्य षवषवि खचम - आयोजना, सामान्जक सुरक्षा तथा घटना 
दताम सम्बन्िी षवमभन्न बैंठकको धचयापान लगायतको खचम २६३३२ ७८

६५३
आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको मकैबाली पकेट षवकास 

कायमक्रमको यनरन्तरता २६३३२ ६,००

६५४
आ.व. 207९/८० मा नयाँ आलुबाली पकेट षवकास कायमक्रम 

सञ्चालन २६३३२ १२,००

६५५
आ.व. 207९/८० मा नयाँ बाख्रा पकेट षवकास कायमक्रम 

सञ्चालन २६३३२ १५,००

६५६

आकन्स्मक अवस्थामा औसधि एव ंल्याब सामाग्री ढुवानी, 
रेकडड मङ तथा ररपोहटमङका लाधग िमम िरमेट छपाइ,  ई-हट.बब 

रन्जस्टरअध्यावधिक,  षवर्शव क्षयरोग हदवस सम्बन्िी 
कायमक्रम, स्थलगत अनुमशक्षण तथा सुपररवेक्षण, क्षयरोगका 
कायमक्रमको अिम बाषिमक सममक्षा तथा कोहटम षवश ु् २६३३२ १,७७

६५७
आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वन्न्ि 

अमभमुखीकरण २६३३२ ९०

६५८
आिारभूत तथा आकन्स्मक स्वास््य सेवाको लाधग औिधि 

खररद २६३३२ १३,८५

६५९

आिारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका मशक्षक, राहत अनुदान 

मशक्षकका लाधग  तलब भत्ता अनुदान (षवशिे मशक्षा पररिद 

अन्तरगतका मशक्षक/कममचारीहरु समेत) २६३३२ ८,६९,००

६६०
आिारमुत तह कक्षा (६-८) मा अगें्रजी,गखणत र षवज्ञान 

षवियमा मशक्षण सहयोग अनुदान २६३३२ ११,७७

८०३२४५०५५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायमक्रम (शसतम अनुदान)



६६१
आिारमुत तह कक्षा (६-८) मा अगें्रजी,गखणत र षवज्ञान 

षवियमा मशक्षण सहयोग अनुदान २६३३२ २,०९

६६२
आिारमुत तह कक्षा (६-८) मा अगें्रजी,गखणत र षवज्ञान 

षवियमा मशक्षण सहयोग अनुदान २६३३२ ४,२६
६६३ इषपडमेमयोलोन्जकल ररपोहटमङ्ग २६३३२ २०
६६४ उन्नत बीउ षवतरकलाई प्रोत्साहन अनुदान २६३३२ १,२०

६६५
एम. आइम. एस. अपरेटर र  फिल्ड सहायक देयनक भ्रमण 

भत्ता/यातायात खचम/ईन्िन २६३३२ ६०

६६६
एम. आइम. एस. अपरेटर र  फिल्ड सहायक पाररश्रममक, 

चाडपवम खतम तथा पोशाक खचम २६३३२ ४,३७

६६७ एम. आइम. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायको लाधग सञ्चार खचम २६३३२ ५
६६८ कृबत्रम गभामिान ममसन कायमक्रम २६३३२ ३,५०

६६९

क्षयरोगका जोखखम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम 

भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कायमक्रम।  
घरपररवारका सदस्यहरूको  सम्पकम  पररक्षण, एव ंपाँच विम 
मुयनका बालबामलमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्िी टी.षप.टी. 
कायमक्रम २६३३२ १,२३

६७०
कृषि तथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक प्राषवधिकहरुको तलव 

भत्ता २६३३२ ६,००
६७१ कृषि स्नातक करार २६३३२ ४,८०

६७२ कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावधिक कायमक्रम २६३३२ १,००
६७३ फकसान सूचीकरण कायमक्रम २६३३२ ३,००

६७४
कोमभड १९ को भ्यान्क्सनको डडन्जटाइजेशन तथा क्य ूआर 
कोड प्रमाखणकरण २६३३२ ८०

६७५

कोमभड १९ लगायत षवमभन्न महामारीजन्य रोगहरुको 
रोकथाम, यनयन्त्रण तथा यनगरानीका लाधग सरोकारवाला 
सँगको अन्तरफक्रया तथा RRT, स्वास््यकमी पररचालन २६३३२ २५

६७६

कोमभड १९ षवरुद्ि खोप अमभयान तथा बुस्टर खोप समेत 

संचालन ब्यवस्थापन खचम (पामलकास्तररय योजना र 
पामलका तथा स्वास््य सस्था स्तररय सुपररवेक्षण) २६३३२ २,२६

६७७
कोमभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक क्षयतको पररपुरण तथा अन्य 

षवपदको समयमा मसकाइ यनरन्तरताका लाधग कायमक्रम २६३३२ ९४

६७८
कोमभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक क्षयतको पररपुरण तथा अन्य 

षवपदको समयमा मसकाइ यनरन्तरताका लाधग कायमक्रम २६३३२ ४६

६७९
कोमभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक क्षयतको पररपुरण तथा अन्य 

षवपदको समयमा मसकाइ यनरन्तरताका लाधग कायमक्रम २६३३२ २,६०
६८० खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान २६३३२ ८,००

६८१

गररबी यनवारणका लाधग लघ ुउद्यम षवकास कायमक्रम 

संचालन यनदेमशका, २०७७ बमोन्जम उद्यमीको स्तरोन्नती 
(आवर्शयकता पहहचानका आिारमा पुनतामजगी र एडभान्स 

सीप षवकास तामलम कायमक्रम) २६३३२ ४,८०



६८२

गररबी यनवारणका लाधग लघ ुउद्यम षवकास कायमक्रम 

संचालन यनदेमशका, २०७७ बमोन्जम लघ ुउद्यम षवकास 

मोडलेमा नयाँ लघ ुउद्यमी मसजमना गने २६३३२ २३,८०

६८३

यनयममत खोप सुदृढीकरण, पूणम खोप सुयनर्शचतता र 
दीगोपनाको लाधग सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक २ हदन र 
सरसिाई प्रबद्र्िन प्याकेज पुनमताजगी तामलम १ हदन गरी ३ 

हदन एव ंपूणमखोप न.पा., गा.पा. सुयनन्र्शचतताको लाधग 

स्थायनय तह, वडा, खोप समन्वय सममती तथा नवयनवाधचमत 

जनप्रयतयन २६३३२ २,४५
६८४ प्रजनन ु् रुग्णता स्वास््य सेवा २६३३२ १,००

६८५

प्रयत षवद्याथी लागतका आिारमा मसकाइ सामग्री तथा 
डडन्जटल मसकाइ समाग्री व्यवस्थाका लाधग षवद्यालयलाइ 

अनुदान २६३३२ ४,७१

६८६

प्रयत षवद्याथी लागतका आिारमा मसकाइ सामग्री तथा 
डडन्जटल मसकाइ समाग्री व्यवस्थाका लाधग षवद्यालयलाइ 

अनुदान २६३३२ १२,९९

६८७

प्रयत षवद्याथी लागतका आिारमा मसकाइ सामग्री तथा 
डडन्जटल मसकाइ समाग्री व्यवस्थाका लाधग षवद्यालयलाइ 

अनुदान २६३३२ २,३१

६८८
प्रारन्म्भक बाल षवकास  सहजकतामहरुको पाररश्रममक तथा 
षवद्यालय कममचारी व्यबस्थापन अनुदान २६३३२ ७८,३६

६८९
प्रारन्म्भक बाल षवकास  सहजकतामहरुको पाररश्रममक तथा 
षवद्यालय कममचारी व्यबस्थापन अनुदान २६३३२ २८,१८

६९०
प्रारन्म्भक बाल षवकास  सहजकतामहरुको पाररश्रममक तथा 
षवद्यालय कममचारी व्यबस्थापन अनुदान २६३३२ १३,७५

६९१ प्राषवधिक सहायकको तलव २६३३२ ३,९३
६९२ प्राषवधिक सहायकको पोसाक २६३३२ १०
६९३ प्राषवधिक सहायकको स्थानीय भत्ता २६३३२ १,४३

६९४
पररवार यनयोजन फकशोर फकशोरी तथा प्रजनन ु् स्वास््य 

कायमक्रम २६३३२ २,४०

६९५
पश ुसेवा षवभाग र प्रादेमशक यनकायमा पशुपन्छी त्यांक 

तथा पश ुसेवाका कायमक्रमको प्रगयत ररपोहटमङ २६३३२ २०

६९६

पशुपंक्षी आदीबाट हुन ेईन्िुएन्जा, बडम फ्ल,ु AMR, 

मसन्ष्टसकोमसस, टक्सोप्लाज्मोमसस आहद षवमभन्न 

सरुवारोग सम्बन्न्ि रोकथाम तथा यनयन्त्रणका लाधग 

सचतेना कायमक्रम २६३३२ २०

६९७ पशुपन्छी रोगको अन्वेिण, नमुना सङ्कलन तथा प्रेिण २६३३२ १०

६९८

पामलका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको मामसक बैठक, 

स्वास््य कायमक्रमहरुको डाटा भेररफिकेशन एव ंगुणस्तर 
सुिार साथ ैअिमबाषिमक एव ंबाषिमक सममक्षा २६३३२ १,५५

६९९ पोपण षवशिे (स्वास््य) क्षेत्रका कायमक्रम सञ्चालन २६३३२ १,५०
७०० पोिण कायमक्रम २६३३२ ११,१२



७०१
मेमशनरी आजार तथा ियनमचर मममत सम्भार (सेवा केन्र 

सञ्चालानाथम) २६३३२ ६०
७०२ मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्र सञ्चालानाथम) २६३३२ १,२०

७०३

मात ृतथा नवमशश ुकायमक्रम अन्तगमत आमा सुरक्षा, गभमवती, 
रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र यनशुल्क गभमपतन 

कायमक्रम २६३३२ ९,१२
७०४ मात ृतथा नवमशश ुकायमक्रम संन्चालन २६३३२ १०,६५

७०५
माध्यममक तह कक्षा (९-१०) मा अगें्रजी,गखणत र षवज्ञान 

षवियमा मशक्षण सहयोग अनुदान २६३३२ ७,३८

७०६
माध्यममक तह कक्षा (९-१०) मा अगें्रजी,गखणत र षवज्ञान 

षवियमा मशक्षण सहयोग अनुदान २६३३२ ४१,४२

७०७
माध्यममक तह कक्षा (९-१०) मा अगें्रजी,गखणत र षवज्ञान 

षवियमा मशक्षण सहयोग अनुदान २६३३२ १५,०२

७०८

माध्यममक तहका स्वीकृत दरवन्दीका मशक्षक, राहत 

अनुदान मशक्षक  लाधग तलब भत्ता अनुदान (षवशिे मशक्षा 
पररिद अन्तरगतका मशक्षक/कममचारी,प्राषवधिक िारका 
प्रमशक्षक समेत) २६३३२ २,७४,००

७०९ राष्ट्रपयत रयनङ्ग मसल्ड प्रयतयोधगता (स्थानीय तहस्तरीय) २६३३२ १,००

७१०

रान्ष्ट्रय महहला स्वास््य स्वयंसेषवका  कायमक्रम (पोशाक 

प्रोत्साहन, यातायात खचम, वाषिमक सममक्षा गोष्ठी र हदवस 

मनाउन ेखचम समेत) २६३३२ १९,००

७११
रान्ष्ट्रय महहला सामुदाययक स्वास््य स्वयंम सेषवका थप 

यातायात खचम २६३३२ ४,६२

७१२
रान्ष्टय महहला सामुदाययक स्वास््य स्वयम ंसेषवका 
कायमक्रमको थप भत्ता २६३३२ ४,६२

७१३ रोजगार संयोजकको तलव २६३३२ ४,४८
७१४ रोजगार संयोजकको पोसाक २६३३२ १०
७१५ रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता २६३३२ १,४२
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पाठ्यपुस्तक अनुदान २६३३२ ७,६९

७४९
सावमजयनक षवद्यालयमा अध्ययनरत षवद्याथीहरुका लाधग 
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