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१ आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फ का साना व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) षवकास कायफक्रम ननरन्द्तरता १२००

२ आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) षवकास कायफक्रम ननरन्द्तरता ७००
३ ईषपडेनमयोलोजी ररपोषटफङ ६
४ कृनिम गभाफधान नमसन कायफक्रम २९४
५ कृषि तथा पश ुसेवाका एक गााँउ एक प्राषवनधकहरुको तलव भत्ता ७००
६ कृषि, पशपुन्द्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावनधक कायफक्रम १००
७ षकसान सूचीकरण कायफक्रम ३००
८ धान बालीको साना व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) षवकास कायफक्रम सञ्चालन १२००

९
गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम षवकास कायफक्रम संचालन ननदेशशका, २०७७ बमोशजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पषहचानका आधारमा 
पनुताफजगी र एडभान्द्स सीप षवकास तानलम कायफक्रम)

४००

१० गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम षवकास कायफक्रम संचालन ननदेशशका, २०७७ बमोशजम लघ ुउद्यम षवकास मोडेलमा नयााँ लघ ुउद्यमी नसजफना गने २१६०

११ सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रनतस्पधाफ बषृि गनफका लानग कशम्तमा ५ जनाको समहुमा प्रनबनध हस्तान्द्तरण १४०

१२
आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्द्दीका शशक्षक, राहत अनदुान शशक्षकका लानग तलब भत्ता अनदुान (षवशेि शशक्षा पररिद अन्द्तरगतका शशक्षक/कमफचारीहरु 
समेत)

३९७००

१३ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गशणत र षवज्ञान षवियमा शशक्षण सहयोग अनदुान ६३१
१४ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गशणत र षवज्ञान षवियमा शशक्षण सहयोग अनदुान ४६
१५ कोनभड - १९ का कारण उत्पन्न पररशस्थनतमा नसकाइ सहजीकरणका लानग शैशक्षक कायफक्रम ३७३
१६ कोनभड - १९ का कारण उत्पन्न पररशस्थनतमा नसकाइ सहजीकरणका लानग शैशक्षक कायफक्रम २७
१७ तोषकएका षवद्याथीको ददवा खाजाका लानग षवद्यालयलाई अनदुान ९३५५
१८ तोषकएका षवद्याथीको ददवा खाजाका लानग षवद्यालयलाई अनदुान ६७९
१९ प्रनत षवद्याथी लागतका आधारमा शशक्षण नसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान १२८३
२० प्रनत षवद्याथी लागतका आधारमा शशक्षण नसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान ९३
२१ प्रारशम्भक बाल षवकास सहजकताफहरुको पाररश्रनमक तथा षवद्यालय कमफचारी व्यबस्थापन अनदुान ३६८

२२ प्रारशम्भक बाल षवकास सहजकताफहरुको पाररश्रनमक तथा षवद्यालय कमफचारी व्यबस्थापन अनदुान ५०५९

२३ माध्यनमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गशणत र षवज्ञान षवियमा शशक्षण सहयोग अनदुान ८०५
२४ माध्यनमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गशणत र षवज्ञान षवियमा शशक्षण सहयोग अनदुान ५९

२५
माध्यनमक तहका स्वीकृत दरवन्द्दीका शशक्षक, राहत अनदुान शशक्षक लानग तलब भत्ता अनदुान (षवशेि शशक्षा पररिद अन्द्तरगतका 
शशक्षक/कमफचारी,प्राषवनधक धारका प्रशशक्षक समेत)

७०००

२६ राजगढ़ गा. पा. वडा नं. ३ मा अवशस्थत श्री जनता शङ् कर मा. षव. राजगढ़का लानग चार कोठे भवन ननमाफण ३३००
२७ षवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान ७८
२८ षवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान १०६९
२९ षवद्यालयमा शैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्कायफसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान ९४
३० षवद्यालयमा शैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्कायफसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान १२८७

३१
शैशक्षक पहुाँच सनुनशितता, अनौपचाररक तथा वैकशपपक शशक्षा कायफक्रम (परम्परागत षवद्यालय, वैकशपपक षवद्यालय, साक्षरता र ननरन्द्तर शशक्षाका कायफक्रम 
समेत)

१३२७

३२
शैशक्षक पहुाँच सनुनशितता, अनौपचाररक तथा वैकशपपक शशक्षा कायफक्रम (परम्परागत षवद्यालय, वैकशपपक षवद्यालय, साक्षरता र ननरन्द्तर शशक्षाका कायफक्रम 
समेत)

९६

३३
सवैका लानग शशक्षा-शशस ुषवकास कायफक्रम अन्द्तरगत तोषकएका वाल षवकास केन्द्र,आधारभतु शशक्षा,अनौपचाररक शशक्षा,नीनत तथा सरुशक्षत षवद्यालयका 
कायफक्रम कायाफन्द्वयन

१४००

३४ सामदुाषयक षवद्यालयका छािाहरुलाई ननशपुक स्याननटरी प्याड ब्यवस्थापन ८३९
३५ सामदुाषयक षवद्यालयका छािाहरुलाई ननशपुक स्याननटरी प्याड ब्यवस्थापन ६१
३६ सावफजननक षवद्यालयका षवद्याथीहरुका लानग ननशपुक पाठ्यपसु्तक अनदुान २६१६
३७ सावफजननक षवद्यालयका षवद्याथीहरुका लानग ननशपुक पाठ्यपसु्तक अनदुान १९०
३८ सावफजननक षवद्यालयमा अध्ययनरत षवद्याथीहरुका लानग छािबशृत्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) १०९
३९ सावफजननक षवद्यालयमा अध्ययनरत षवद्याथीहरुका लानग छािबशृत्त (आवासीय तथा गैरआवासीय) १२५६
४० आधारभतू तथा आकशस्मक स्वास्थ्य सेवाको लानग औिनध खररद १५००
४१ आयवेुद औिधालयको तलब, भत्ता, संचालन खचफ तथा कायफक्रम बजेट ३२००

राजगढ गाउाँपानलका
गाउाँ कायफपानलकाको कायाफलय, सप्तरी

कै

आ.व. : २०७८/७९
रु. हजारमा

नस.नं. अनदुान प्राप्त षक्रयाकलाप



४२
उपचारात्मक सेवा अन्द्तगफतका कायफक्रमहरु ( ,आधारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी ) / आधारभतू अस्पतालको न्द्यनुतम सेवा मापदण्ड कायफक्रम 
संचालन तथा सदुरनधकरण र आाँखा, नाक, कान, घांटी तथा मखु स्वास्थ्य सम्वशन्द्ध अनभमखुीकरण तथा नबद्यालय स्क्रीननंग कार

४००

४३
औलो तथा कालाजार माहामारी हनुे क्षेिको छनौट गरी नबिादद छकफ ने (रेस्पोन्द्सीभ स्प्रइेङ समेत), षकटजन्द्य रोग ननयन्द्िण कायफक्रमको अनगुमन एवम ्
मूपयाङ्कन तथा षकटजन्द्य रोग ननयन्द्िणका लानग बहनुनकाय अन्द्तरषक्रया गने

३०

४४
क्षयरोगका जोशखम समहु तथा स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका समदुायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कायफक्रम, घरपररवारका सदस्यहरूको सम्पकफ  
पररक्षण, समदुायमा क्षयरोगका षवरामीहरूको खोजपडतालका लानग क्षभता अनभवषृि तथा पररचालन ।

१०५

४५
कोनभड १९ लगायत षवनभन्न महामारीजन्द्य रोगहरुको रोकथाम, ननयन्द्िण तथा ननगरानीका लानग सरोकारवाला साँगको अन्द्तरषक्रया तथा RRT, स्वास्थ्यकमी 
पररचालन

२५

४६ कोनभड १९ षवरुि खोप अनभयान संचालन ब्यवस्थापन खचफ -पानलकास्तररय सनमक्षा तथा योजना र पानलका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तररय सपुररवेक्षण_ १३२

४७
ननयनमत खोप सदुृढीकरण, पूणफ खोपको दीगोपना र सरसर्ाई प्रवद्र्धन कायफक्रम ननरन्द्तरताको लानग सकु्ष्मयोजना अद्यावनधक र पानलका समन्द्वय सनमनतको 
अनभमशुखकरण र योजना २ ददन र पूणफखोप न.पा., गा.पा. सनुनशितताको लानग स्वास्थ्यकनमफबाट वडामा घरधरुी सवेक्षण, पानलका ब

१८१

४८ पररवार ननयोजन षकशोर षकशोरी तथा प्रजनन ्स्वास्थ्य कायफक्रम ३९२

४९
पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्द्रु्एन्द्जा, बडफ फ्ल,ु AMR, नसषिसकोनसस, टक्सोप्लाज्मोनसस आदद षवनभन्न सरुवारोग सम्बशन्द्ध रोकथाम तथा ननयन्द्िणका लानग 
सचेतना कायफक्रम

२०

५०
पानलका स्तरमा ः  टाईफर्ाइड खोप अनभयान संचालन तथा ननयनमत खोपमा टाईफर्ाइड खोप शरुुवातको साथै ननयनमत खोप सदुढीकरण र सरसर्ाई 
प्रबद्र्धनको लानग पानलका र वडा खोप समन्द्वय सनमती र सरोकारवालाहरुको अनभमशुखकरण बैठक १ ददन

२१५

५१ पानलका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मानसक बैठक, डाटा भेररषर्केशन एवं गणुस्तर सधुार साथै चौमानसक एवं बाषिफक सनमक्षा २००

५२ पोिण कायफक्रम ३८९
५३ मलेररया, डेंग,ु कालाजार, स्क्रब टाइर्स आदद षकटजन्द्य रोगको डाटा भेररषर्केशन १०
५४ मात ृतथा नवशशश ुकायफक्रम ८७९
५५ मात ृतथा नवशशश ुकायफक्रम अन्द्तगफत आमा सरुक्षा, गभफवती उत्प्ररेणा सेवा, न्द्यानो झोला र ननशपुक गभफपतन कायफक्रम ७१२
५६ राषिय मषहला स्वास्थ्य स्वयंसेषवका कायफक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खचफ, वाषिफक सनमक्षा गोष्ठी र ददवस मनाउने खचफ समेत) ८००
५७ षवद्यालय स्वास्थ्य शशक्षा/आमा समहु तथा मषहला स्वास्थ्य स्वयंसेषवकाहरूका लानग सामाशजक व्यवहार पररवतफन कायफक्रम १००

५८
षवनभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोषटक, माननसक स्वास्थ्य सम्बशन्द्ध अन्द्तरषक्रया कायफक्रम तथा ददवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 
Days, आत्महत्या रोकथाम ददवस, माननसक स्वास्थ्य ददवस, अपजाईमर ददवस, रेनबज ददवस, षवश्व औलो ददवस) मनाउने

११५

५९
स्थलगत अनशुशक्षण गरर स्वास्थ्यकनमफहरूको क्षमता अनभवशृध्द एवं तथ्यांङकको गणुस्तर सनुनशित, क्षयरोगका कायफक्रमको अधफ बाषिफक सनमक्षा तथा उपचार 
ननतजाको कोहटफ षवश्लिेण

६०

६०
स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कायफरत कमफचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोिाक लगायत प्रशासननक खचफ 
समेत

२३४००

६१ स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सदुृढीकरण कायफक्रम २००

६२
स्वास्थ्य संस्थामा आकशस्मक अवस्थामा औसनध एवं पयाब सामाग्री ढुवानी, रेकनडफङ तथा ररपोषटफङका लानग र्मफ र्रमेट छपाइ तथा र्ोटोकपी, ई-षट.नब 
रशजस्टरअध्यावनधक, षवश्व क्षयरोग ददवस सम्बन्द्धी कायफक्रम

३५

६३ नसनबआईएमएननसआई Onsite कोशचंङ्ग र समता तथा पहुाँच कायफक्रम २००
६४ खाने पानी टु्यववेल जडान १०० वटा गाउाँपानलका अन्द्तगफत षवनभन्न वडाहरूमा ५४००
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