
s|=;= कार्यक्रम रकम कैफिर्त
1 अत्यावस्यक औषधि खरिद काययक्रम 500000 sfof{nojf^ धवतिण

2 सहिी गाउघि धलिधिक 400000

3 जेस्ठ िागारिक स्वास््य प्रवियि काययक्रम 200000

4 भविको तिा थपी ट्रस्ट िगाउि १०००००० कायायियको

5 ल्याव उपकिण खरिद ४०००००
6 ल्याव cl;: ]̂G^ कमयचािी tnj 0 ;]jf lj:tf/ 

7 पंचकमय मधहिा थेिाधप सहायक tnj 300000 कायायियको िाधग

8 स्वास््य जीवि  / of]u sfof{s|d 100000  gu/ :tl/o

9
औजाि उपकिण ,प्राथधमक उपचाि ि अन्य कायायिय सामग्री 

खरिद
30000 कायायिय

10 इन्टििेट जडाि tyf dx;'n 25000 कायायिय

11 kmlg{r/ 15000 कायायिय

12 इन्िि , इन्िि अन्य प्रयोजि 10000 कायायिय

13 धवधवि 20000 कायायिय

3000000

आ.व २०७६/७७ मा गौरादह नगरपालिकाको आर्ययवेद शाखाको स्वीकृत वाफषयक वजेट तथा कार्यक्रम

जम्मा



परिमाण भाि बजेट परिमाण भाि बजेट परिमाण भाि बजेट परिमाण भाि बजेट
कृषि प्रसाि/ सेवा, टेवा

१. आई.षप.एम. कृिक पाठशाला संचालन पटक २ ० १५०.०० १ ७५.०० १ ७५.००

२. नगि पाललका स्तरिय गोषि पटक ३ ० १५०.०० १ ५०.०० १ ५०.०० १ ५०.००

३. तिकािी षवउ षकट षवतिण ढुवानी समेत पटक ५०० ० ५०.०० ५०० ५०.००

४.
फलफूल षवरुवा षवतिण ५०% अनदुान ढुवानी समेत 
(षवलभन्न जात कागती केिा आप)

संख्या ३००० ० २५०.०० ३००० २५०.००

५. मकै लबउ लबतिण ढुवानी समेत संख्या ० ० ५५०.००

६. माटो सधुाि प्रददशन पटक २ ० ५०.०० २ ५०.००

७. अगादनीक खेती प्रददशनी (बोकासी मल सषित ) पटक ० ० ५०.०० ५०.००

८. प्रददशन कायदक्रम (धान, तिकािी) संख्या १० ० १००.०० ५ ५०.०० ५ ५०.००

९. माटो शशषवि पटक १ ० ७५.०० १ ७५.००

१०. अनगुमन तथा भ्रमण खचद आ.अ. ० ० २००.०० ५०.०० ७५.०० ७५.००

११. नगि पाललका स्तरिय ताललम ( धान तिकािी ) पटक ५ ० २५०.०० १ ५०.०० २ १००.०० २ १००.००

१२. िाते रिपि ( धान काट्न ेमेलसन) ५०% अनदुान संख्या १० ० २००.०० १० २००.००

१३. धान ददबस पटक १ ० ५०.०० १ ५०.००

१४. कृषि तथ्याङ्क संकलन तथा शललप चाटद तयािी पटक १ ० ५०.०० १ ५०.००

१५. टनलेमा बेमौसमी खेती प्रददशन ५०% अनदुान संख्या ४ ० ५०.०० ४ ५०.००

१६. कृषि मेला प्रददशनी पटक १ ० १००.०० १ १००.००

१७. षप्र - बेलसक आल ुलबउ लबतिण संख्या ० ० ५०.०० ५०.००

१९. मेयि, उप- मेयि कृषि उत्कृि पिुस्काि पटक १ ० ५०.०० १ ५०.००  

२०. पानी ताने्न मोटि खरिद ५०% अनदुान संख्या १०० ० ८००.०० १०० ८००.००

२१. षवधलुतय स्प्रयेि टंकी अनदुान ५०% अनदुान संख्या १०० ० २००.०० १०० २००.००

गौिादि नगिपाललका 
नगि कायदपाललकाको कायादलय 

कृषि षवकास शाखा, गौिादि, झापा
आयोजना/कायदक्रमको नामः कृषि प्रसाि सेवा (  स्वीकृत वाषिदक वजेट तथा कायदक्रम)

आ.व. २०७६/०७७

बजेट रु. िजािमा
आ.व. २०७६/०७७ को वाषिदक लक्ष्य

कैषफयतवाषिदक कायद लक्ष्य प्रथम चौमालसक दोस्रो चौमालसक तेस्रो चौमालसकक्र.सं. षक्रयाकलाप (Activities) इकाई



२२. मकै छोडाउन ेमेलसन ५०% अनदुान संख्या १० ० २००.०० १० २००.००

२३. पावि षटलि षवतिण ५०% अनदुान संख्या ९ ० ११६०.०० ९ ११६०.००

२४. कृषि सलमलतको बैठक पटक १० ० १००.०० ३ ३०.०० ३ ३०.०० ४ ४०.००

२५. तेलिन बाली प्रददशन (सयुदमखुी ) पटक ५ ० ५०.०० ५ ५०.००

२६. िरियो मलको लागी ढैचा लबउ लबतिण के.जी. ५०० ० ५०.०० ५०० ५०.००

२७. कायादलय भवनमा टिसि सीलड तथा बाउशडडङ्ग पटक १ ० १०००.०० १ १०००.००

२८. आकशस्मक सेवा आ.अ. ० ० ७०.०० २०.०० २५.०० २५.००

२९. लबलबध आ.अ. ० ० ५५.०० २०.०० २०.०० १५.००

३०. लबजलुी बत्ती तथा धािा पानी आ.अ. ० ० ३५.०० ३५.००

३१. सचुना संचाि तथा पत्रपलत्रका आ.अ. ० ० ६०.०० २०.०० २०.०० २०.००

३२. सवािी साधन ममदत आ.अ. ० ० ३०.०० १०.०० १०.०० १०.००

३३. कायदलय सामाग्री तथा स्टेशनिी पटक ३ ० ३०.०० १ १०.०० १ १०.०० १ १०.००

३४. इडधन ललटि ० ० १००.०० २०.०० ४०.०० ४०.००

३५.
कायादलय प्रयोजनका लालग टु्यवल तथा मोटि मीस्त्री खचद 
 समेत

पटक १ ० ५०.०० १ ५०.००

३६. सोलाि जडान तथा ममदत सम्भाि पटक १ ० ३०.०० १ ३०.००

३७. कृषि प्राषवलधक तलब (भत्ता २ जना) ० ० ७६३.७० २५४.५७ २५४.५७ २५४.५७

३८. १० लबघा मालथ ओिग्यालनक खेती पटक ४ ० ४००.०० ४ ४००.००

३९. ५ षवघा भडदा मालथ ओिग्यालनक खेती पटक ३ ० ३००.०० ३ ३००.००

४०. ५ षवघा मलुनका ओिग्यालनक खेती पटक ५ ० २५०.०० ५ २५०.००

४१. माछाको याडत्रीकिण पटक १ ० २००.०० १ २००.००

४२. नयााँ माछा पोखिी लनमादण पटक १ ० १०००.०० १ १०००.००

४३. नगि स्तरिय साझेदािी कायदक्रम ६००.००

९९९८.७० ९६९.५७ ६७९४.५७ १०८४.५७

तयारी गर्नकेो र्नामः- सनर्नता राई

दस्तखतः- दस्तखतः- दस्तखतः-

जम्मा

पशे गर्नकेो र्नामः- देबी प्रसाद ससिंह प्रमाणित गर्नकेो र्नामः- सागर समश्र



s}lkmot

kl/df0f ah]6 kl/df0f ah]6 kl/df0f ah]6 kl/df0f ah]6

! gfO{6«f]hg vl/b ,9'jfgL ln6/ २३५०० २३५००
क l;y Unf]a vl/b k6s ३ ६०००० ! २०००० १ २०००० १ २००००
२ b}lgs e|d0f eQf कृतिम गर्भधान िथा अन्य कायभक्रम k6s ३६ २१६००० !^ ९६००० १० ६०००० १० ६००००
३ cf}iflw vl/b k6s ३ ४००००० ! २००००० ! १००००० १ १०००००
४ 3fF;sf] lapF vl/b k6s ३ ४४७००० ! २५०००० ! १००००० १ ९७०००
५ sfof{no ;+rfng vr{ dlxgf १२ ४५००० $ १५००० $ १५००० $ १५०००
६ g=kf= :tl/o kz' lasf; l;ldlt sfof{bn a}7s k6s ३ ४५००० ! १५००० ! १५००० ! १५०००
७ ;jf/L O{Gwg १००००० @) ४०००० !% ३०००० !% ३००००

८ cGo O{Gwg १५००० cfj:ostf 

 cg';f/

९ ;jf/L ;fwg dd{t ५०००० cfj:ostf 

 cg';f/

१० ;+rf/ dxz'n २०००० cfj:ostf 

 cg';f/

११ lah'nL kfgL २५००० cfj:ostf 

 cg';f/

१२ Nofa tyf ;h{/L k6s ३ ५०००० ! #),))) ! !),))) ! १००००
१३ laifout ;ldlt u7g tyf kl/rfng ;+Vof ५ १५०००० % १५००००
१४ िातिम पटक ५ १५०००० ३ ९०००० १ ३०००० १ ३००००
१५ च्याप कटर वििरण ५०% अनदुानमा k6s १० १५०००० ० १० १५००००
१६ kz' ladf uf]i7L k6s १ ३०००० १ ३००००

१७ s/f/df :jo+d ;]js sd{rf/L hjfg २ ३६०००० * १२०००० * १२०००० * १२००००

१८ lbjl;o sfo{qmd ३३५०० lbj; 

cg';f/

१९ िेयर्भ कुखरुा पािन प्रोत्र्ान कायभक्रम रं्ख्या ३ ३०००० ३ ३००००
२० िोकि कुखरुा प्रोत्र्ाहन कायभक्रम रं्ख्या ६ ९०००० ६ ९००००
२१ चितिङभ्याट ५०% अनदुान(५०० ति.) रं्ख्या १ १५०००० १ १५००००
२२ गोठ र्धुार कायभक्रम रं्ख्या ६ १२०००० ६ १२००००
२३ पश ुस्िास््य चशविर पटक १ १५०००० १ १५००००
२४ मार् ुपर्ि र्धुार रं्ख्या ३ ९००००

३००००००

t];|f] rf}dfl;s nIo

गौरादह नगरपातिका पश ुरे्िा शाखाको आ.ि २०७६/७७को स्िीकृि िावषभक िजेट िथा कायभक्रम

जम्मा

qm=;+= lqmofsnfk O{sfO{
aflif{s nIo k|yd rf}dfl;s nIo bf];|f] rf}dfl;s nIo



परिणाम
सहभागी 
संख्या

वजेट परिणाम
सहभागी 
संख्या

वजेट परिणाम
सहभागी 
संख्या

वजेट

१ अपाङ्गता समन्वय समममत वैठक(मामसक) 4 पटक ११ जना ३५ हजाि ४ पटक ११ जना ३० हजाि ४ पटक ११ जना ३५ हजाि १०००००
२ अपाङ्ग परिचय पत्र ववतिण ४ पटक १२ जना ३५ हजाि ४ पटक ११ जना ३० हजाि ४ पटक १ जना ३५ हजाि १०००००

३ १०००००

४ नगि स्तिीय (लेखा व्यव्स्थापन तथा सहकािी शिक्षा २०००००
५ शिलाई,वनुाई,व्यटुीमसयन,फामेसी सम्बन्धी तामलम ५०००००
६ अन्तिाविय नािी दिवस ३००००
७ जेष्ठ नागिीक दिवस तथा सम्मान (नगि स्तिीय) ५००००
८ मवहला संस्था,सममती चौमामसक अन्तिकृया १०००००
९ िधुको परिकािहरु ि अगिवत्ती तामलम ३२००००

१५०००००

तेस्रो चौमामसक

आ.व २०७६/०७७ को गौिािह नगिपामलका मवहला तथा वालवामलका िाखाको स्वीकृत वावषिक वजेट तथा कायिक्रम

क्र.स कायिक्रमको ववविण वजेट जम्मा
पवहलो चौमामसक िोस्रो चौमामसक

वाल संजाल,क्लब(वाल वामलका मामथ गरिन ेयौन िवु्र्यवहाि,वहसां तथा लाग ुऔषधी िवु्र्यसनी न्यमुनकिण सम्बन्धी गोष्ठी ि ववधालय सिसफाई ३२ वटा 
ववधालयमा ३२ पटक

जम्मा

२ पटक ६० जना २ लाख
५ लाख

१ पटक ३० हजाि
१ पटक
४ पटक



s|=;+ ;DkGg x'g] sfo{s|dx? ;do OsfO{ k6s ;+Vof
k|lt OsfO 

nfut
hDdf x'g] nfut

1 n]vf sd{rf/L tyf k|=c=nfO{ n]vf Joj:yfkg tflnd d+;L/ 64 1 2000 128000

2 ls|ofsnfkdf-PS;gdf_ cfwf/Lt lzIfs tflnd
d+;L/÷kf}if 64 1 2200 140000

3 ljBfno tYof+s cBfjlws -IEMIS_tflnd
kmfu'g 32 1 2000 64000

4 ljBfyL{ egf{ ljz]if clej[l4 sfo{s|d a}zfv 32 1 3125 100000

5 ;"rgf tyf  ;+rf/ lg/Gt/ 20 25 2000 60000

6 ljBfnosf nflu gu/:t/Lo v]ns'b sfo{s|d kmfu'g÷a}zfv 58 1 8620.6 500000

7 dfWolds txsf[ lj1fg ;fdfu|L k|bz{gL a}zfv 17 1 1500 25500

8 lzIfs ljBfyL{ k|f]T;fxg tyf  k'/:sf/ r}q÷a}zfv 48 1 2000 96000

9 afn lzIff lzIfs / sd{rf/L kf]zfs r}q 96 1 5000 480000

10 afn lzIff lzIfs tyf sd{rf/L k|f}T;fxg lg/Gt/ 96 1 12000 1152000

11 afn sIffsf gfgLx?sfnflu lbjf vfhf sfo{s|d lg/Gt/ 990 200 lbg 15 2970000

12 gu/ z}lIfs Sofn]08/ lgdf{0f r}q 1000 1 100 100000

13 jflif{s z}lIfs cg'udg,b}=e|=eQf tyf a}7s lg/Gt/ 365000

14 gu/ lzIff of]hgfsf] cBfjlws kmfu'g÷a}zfv 1 1 100000 100000

15 gu/ z}lIfs a'n]l6g k|sfzg kf}if÷c;f/ 1 2 50000 100000

16 sfo{no ;+rfng vr{-lzIFff zfvf_ lg/Gt/ 1 1 0 0
s_ OGwg lg/Gt/ 100000
v_ sfof{no d;nGb tyf ljljw lg/Gt/ 270000

17
%)%nfut ;xefuLtfdf cfwf/Lt lzIfs tyf 

;/f]sf/jfnfx?sfnflu z}lIfs e|d0f
a}zfv

1 1 400000 400000

18 ;fd'bfflos k|=c= a}7s lg/Gt/ 36 11 100 40000

19 ;+:yfut lk|Gl;kn a}7s lg/Gt/ 27 3 100 8100

20 lj=Jo=;=cWoIf a}7s d+;L/÷df3 35 2 100 7000

21 kl/Iff ;ldlt a}7s kf}if÷r}q 15 4 100 6000

22 ljifout lzIfs a}7s kmfu'g÷a}zfv 14 1 50 7000

23 ljBfnodf O{G6/g]6 h8fg d+;L/ 5 1 30000 150000

24 k|:tfjdf cfwf/Lt ljBfnonfO{ cg'bfg sflQs÷d+;L/ 1 1206400

25 lzIfsnfO{ sDKo'6/ tflnd d+;L/÷kf}if 64 10000 640000

26
cltl/Qm sIff÷;6\6f lzIfs Joj:yfkgsfnflu ljBfnonfO{ 

cg'bfg
>fj0f÷efb|

10 60000 600000

27 %)%nfut ;xefuLtfdf cfwf/Lt sIFff !) sf 

ljBfyL{x?sfnflu z}lIfs e|d0fsfnflu ljBfnonfO{ cg'bfg

a}zfv

9 50000 450000
28 cfwf/e"t txsf] clGtd k/LIff -sIff *_;+rfng r}q 1 1 600000

29 माध्यममक विधालयमा रेडक्रस पररचालन अनदुान 135000

11000000

uf}/fbx gu/kflnsf,;|f]t s]Gb| ,emfkf

 cfly{s jif{ @)&^÷&& sf] gu/ ;efdf ljlgof]hLt ePsf] lzIff ;DaGwL स्िीकृत िावषिक िजेट तथा कायिक्रम

hDdf /sd

gf]6 M cf=j=@)&^÷&& df k|:tfljt lzIff o'jf tyf v]ns'b zfvf tkm{sf] pNn]lvt ah]6 sfo{s|d x?df ;+3Lo jf k|b]z ;/sf/af6 ;f]xL sfo{s|dx?df ah]6 cg'bfg k|fKt 

ePdf sfo{kflnsfaf6 lg0f{o eP cg';f/ k|:tfjdf cfwf/Lt ljBfnonfO{ cg'bfg sfo{s|ddf vr{ ul/g]5 .



क्र.स कार्यक्रम नाम परिमाण प्रति ईकाइ लागि जम्मा लागि नपा साझेदािी हिस्सा साझेदािी समेि जम्मा
१ सिकािी लेखा व्र्वस्थापन िातलम १ १५०००० १५०००० ११२५०० ३७५०० १५००००
२ सिकािी सदस्र् शिक्षा िातलम(२ ददने) ५ 30000 150000 १२५००० २५००० १५००००
३ सिकिी अवलोकन भ्रमण ५०% साझेदािी 1 150000 150000 75000 ७५००० १५००००
४ सिकािी अनगुमन मलु्र्ाङ्कन 20 4000 80000 80000 - 80000
५ सिकािी एहककिण कार्यक्रम ३ 10000 30000 30000 - 30000
६ सिकािी ददवस संचालन १ ७५००० ७५००० ५०००० २५००० ७५०००

७
साना हकसान सिकािी संस्था मार्य ि (उन्नि मलहवउ 
हवििण)

५
45000 225000 225000

-
225000

८ सिकािी संस्थालाई कृषी औजाि मेतसनिी खरिद अनदुान ५ 60500 ३०२५०० 302500 150000 452500
४१ ११६२५०० १०००००० ३१२५०० १३१२५००

गौिादि नगिपातलका 
आ.व २०७६/०७७ सिकािी िाखाको स्वीकृि वाहषयक वजेट िथा कार्यक्रम                       पुुँशजगि १० लाख

जम्मा



क़. सं. स्वास््य काययक्रम शीर्यक काययक्रम हनु ेस्थान
परिमाण/सं

ख्या
अनमुाननत िकम( हजािमा)

१

क
प्राथनमक स्वास््य सेवा (स्वास््य चौकी तथा शहिी स्वास््य सेवा केन्द्रहरुमा मसलन्द्द खचय , पानी ,ववजलुी को निल नतनय , ईन्द्टिनटे तथा टेनलफोनको िील नतनय तथा अनथनत सत्कािको 
लानि खचय)

सवै स्वास््य संस्थाहरु ६ १८००००

ख स्वास््य संस्थाहरु िाट स्वास््य  व्यवस्थापन सचुना प्रणानलको रिपोवटयङको (HMIS-DHIS 2 Reporting) को व्यस्थापनको लानि ईन्द्टिनटे जडान िनय २ वटा स्वा.सं. २ ७००००
ि स्वास््य संस्था अनिुमन तथा सपुरिवेक्षण काययक्रमको लानि ईन्द्धन खचय सवै स्वास््य संस्थाहरु १२ मवहना १०००००
घ नििपानलका स्ति िाट स्वास््य कमी तथा जनप्रनतनननधहरुको लानि स्वास््य संस्थाहरुको मानसक  अनिुमन तथा सपुरिवेक्षणको लानि सवै स्वास््य संस्थाहरु १२ मवहना ७००००
ङ ववपन्न नािरिक सनमनतको वैठकमा खाजाको लानि न पा काययलय ९६ पटक २०००००
च नििपानलका िाट स्वास््य संस्थाहरुको िनतववनधहरुको सपुरिवेक्षण (Information control technology ) सचुारु िनयको लानि सवै स्वास््य संस्थाहरु ५ वटा १०००००
२ क्षयिोि ननयन्द्रण काययक्रम
क क्षयिोि सम्वन्न्द्ध चौमानसक सनमक्षा िोष्ठी संचालनको लानि खचय सवै स्वास््य संस्थाहरु ३ पटक ५००००
ख सकिात्ममक सोच तानलम सवै वडा हरुमा २ पटक ८००००
३ र्ोर्ण काययक्रम

क आकन्स्मक अवस्थामा पोर्ण काययक्रम
वाढीको जोन्खम िहेका 

वडाहरुमा५,६ि ९
२००००

४ खोप काययक्रम
क पूणय खोप पानलका तथा पूणय खोप यूक्त वडा घोर्णा काययक्रम  खोप काययक्रमको अनिुमन तथा कभिेज िढाउन तथा ड्रप आउट घटाउनको लानि वटै वडाहरुमा १ पटक २७००००
ख पहुुँच नपिेुका ि ड्रप आउट (छुट) िच्चाको खोजी तथा पूणयखोप ददलाउन मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई अनभमखुीकिण तानलम ि योजना ननमायण सवै म स्वा स्व से हरु ५१ जना ३५०००
५ सिुन्क्षत माततृ्व काययक्रम

क
िभयवती तथा सतु्केिी उत्प्रिेणा काययक्रम ( 4Th ANC) तथा उति प्रसतुी जाुँच (PNC) को लानि िभयवती आमाहरुको ननिन्द्ति रुपमा िभय परिक्षण ििाउन क्यान्ससयम खरिद तथा आमा 
सम्पकय  काययक्रम संचालन िनय

सवै स्वास््य संस्थाहरु
१५०० 

िभयवती आमा
४०००००

ख िनथयङ सेन्द्टि स्थापनाको लानि पूवायधाि तयाि िनय
िौिादह स्वा 
चौ/जिुोपानी

2 पटक २५००००

ि पाठेघिको मखुको क्यान्द्सि जाुँच ( VIA Test) को लानि २ पटक १५००००
६ मवहला स्वास््य स्वयं सेववका काययक्रम
क मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको लानि यातायात खचय मानसक रुपमा ववतिण िनय मानसक १५०० का दिले सवै म स्वा स्व से हरु ५१ ९१८०००
ख मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको कोर् संचालन सम्वन्न्द्ध अनभमनु्खकिण िोष्ठी संचालनको लानि सवै म स्वा स्व से हरु ५१ ३५०००

प्रशासननक खचय

िौिादह नििपानलका
निि काययपानलकाको कायायलय

निि स्वास््य शाखा
िौिादह नििपानलका, झापा

१  नं. प्रदेश , नपेाल
िौिादह नििपानलकाको निि स्वास््य प्रवर्धदयन काययक्रमहरु( Health promotion) को लानि आ.व.२०७६/०७७ को लानि चौथो निि सभावाट स्वीकृत वावर्यक वजेट तथा काययक्रम



ि मवहला स्वा.स्व. से हरुलाई ददघयकानलन सम्मानजनक  ववदाईको लानि ६० हजािका दिले िौिादह न पा ५ जना २५००००
७ प्राथनमक स्वास््य सेवा पनुिजाििण काययक्रम
क पानलका मातहतका स्वास््य संस्थाहरुलाई िणुस्तरिय नन:शसुक और्नध ववतिणको लानि और्नध खरिद ६ मवहनाको लानि सवै स्वास््य संस्थाहरु २ पटक १००००००
ख पानलका स्तरिय स्वास््य संस्थाहरुको मानसक वैठक ननयनमतताको लानि वैठक भत्ता तथा खाजा भत्ता सवै स्वास््य संस्थाहरु १२ पटक ५५०००
८ स्वास््य सेवा व्यवस्थापन काययक्रम

क स्वास््य चौवक स्वास््य संस्था जन्द्य फोहिमैला व्यवस्थापन एवं िणु स्ति सधुाि सहयोि काययक्रम (डसववन सवहत) सवै स्वास््य संस्थाहरु १०००००

ख
सयाव सेवामा िहेका तथा ननयून्क्त हनु ेथप सयाव सेवाका कमयचािीहरुको लानि मानसक तलव भत्ता तथा तानलमको व्यवस्थाको लानि

िौिादह कोहविा 
वैिनुधिुा ि जिुोपानी ७८००००

ि
स्वास््य संस्थाहरुमा नयाुँ सयाव सेवा संचालनको लानि सयाव  सामाग्रीहरुको खरिदको लानि/सयाव ववस्ताि काययक्रम

िौिादह कोहविा 
वैिनुधिुा ि जिुोपानी ५०००००

घ
िौिादह नििपानलका िाटै स्वास््य ववमा सेवा संचालनको लानि िौिादह स्वा.चौ. लाई स्वास््य ववमा प्रशेण केन्द्रको लानि स्तिोन्नती िनय मेनडकल अनधकृतक(MBBS Doctor) किाि 
ननयूक्तीको लानितथा तलव भत्ता िापत िौिादह स्वा चौ

२ जना
१३०००००

ङ स्टाफ नसय को किाि ननयनु्क्तको लानि िौिादह स्वा चौ १ ६५००००

च िौिादह वडा नं -५ , ७, ९ मा ननमायणानधन खोप न्क्लननकको ननमायण कायय सम्पन्न िनय १ पटक ६०००००

छ िौिादह नििपानलकामा िेववज भ्यान्क्सन सेवा सचुारु िनयको लानि विजको व्यवस्थापनको लानि िौिादह स्वा चौ १०००००

ज िौिादह स्वा चौ को छाना ममयत तथा अनथनत कक्ष ि धािा शौचालय ममयतको लानि ३०००००

९ अपाङिता व्यवस्थापन तथा कुष्ठिोि ननयन्द्रण काययक्रम

क चौमानसक कुष्ठिोि सनमक्षा िोष्ठी संचालनको लानि ि अपाङ्गता भएकालाई नसइ सम्िन्द्धी तानलम ददने िौिादह न पा ३ पटक ८७०००

१० उपचाित्मक तथा स्वास््य प्रवधयन अनभयान

क  मटूुिोि ,मिृौलािोि ,मधमेुह िोि, हाड जोनी  ,शसयवक्रया  सम्वन्न्द्ध स्वास््य न्शववि संचालनको लानि,आखुँ, हाड्रोनसल,माननसक,छाला, स्त्रीिोि
साववक िा वव स ५ 
स्थानमा ५०००००

ख मवहलाहरुको स्तन क्यान्द्सि न्स्क्रननङ तथा ननशलुकु FNAC क्याम्प संचालनको लानि साझेदािी काययक्रम २०००००

ि नाक कान घाुँटी िोि सम्वन्न्द्ध स्वास््य न्शववि संचालनको लानि तथा क्यान्द्सि िोिको लािी २०००००

घ अनत ववपन्न नािरिकहरुको लानि नििपानलका वाट ववमा ििाउन उत्प्ररित िनय (ववमाको लानि पचास प्रनतसत िभयवती वाट ि पचास प्रनतसत न पा िाट ) निि स्तिमा
२०० घि 
परिवाि

७०००००

११ स्वास््य  कमीहरुको क्षमता अनभवनृ्र्धद काययक्रम

क
निि पानलका नभरका स्वास््य काययक्रमको  उत्ककृष्ठ लक्ष्य तथा प्रिनत िने स्वास््य  संस्थाका स्वास््य कमी म .स्वा.से हरु लाई वाह्य न्जसलाका उत्कृष्ठ स्वा सं को अवलोकन भ्रमण

१५००००

१२ स्वास््य सचुना तथा स्वास््य न्शक्षा उत्पादन तथा प्रसािण काययक्रम
क छापा तथा एफ एम मेनडयाहरुमा स्वास््य सम्वन्न्द्ध सचेतना काययक्रम उत्पादन तथा प्रशािण को लानि आ.व.२०७६/०७७ १०००००
१३ िौिादह नििपानलका स्तरिय मानसक प्रिनत  प्रनतवेदन को अधय िार्यक /िावर्यक सनमक्षा काययक्रम संचालन िनय १०००००

१४
आकन्स्मक रुपमा फैनलन ेसंक्रामक िोि तथा महामािी िोिहरु ( डेंि ुवफवि ,मलेरिया , िडय फ्ल ु, झाडा पखला, दादिुा) को आपतकानलन व्यवस्थापन , सचेतना काययक्रम तथा उपचाि तथा 
वकट नासक और्नध नछट्काउ काययक्रम संचालनको लानि आवश्यक सामान खरिद ४०००००

११००००००जम्मा

२०७५/०७६ को प्रिनतको आधाि
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