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१ आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवाका लागग औषधी  खररद ५०० गनसुल्क रुपमा आकस्मिक तथा आधारभुत उपचारका लागग औषगध खररद गनन

२ WHO STANDARD को गिज खररद २८५ VACCINE  हरुको COLD CHAIN MAINTAIN गनन

३ सुते्करी मगहलालाई पोगषलो झोला गवतरण कायनक्रम २०० सुते्करी मगहला तथा बच्चाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन

४ ४० वषन मागथ उमेर समुह व्यास्मिको उच्च रिचाप र मधुमेह मापन ५० संगघय सरकारको रागरि य गनगतमा कायनक्रम समावेस रहेकाले

५
सबै स्वास्थ्य संस्था लाई Birthing center मा स्तरोन्नगत तथा 

सुदृगिकरण
३०० झारकोट,कागबेगन स्वा.चौ.-थप सुदृगिकरण तथा झोङ,छुसाङ स्वा. चौ.-नँया स्थापना

६ स्वास्थ्य गिगवर ५०० स्वास्थ्यकगमन,गचगकत्सक पररचालन खचन तथा आवश्यक सरसमान तथा औषगध खररदका लागग

७ स्वास्थ्य गिक्षा कायनक्रम २०० गवद्यालय,गुम्बा,आमा समुह,म.स्वा.स्व.से.,मुस्मखया,स्थागनय जनप्रगतगनगध हरुलाई स्वास्थ्य गिक्षा प्रदान गनन

८ ल्याब स्थापना ५०० कागबेगन स्वास्थ्य चौगकमा ल्याब स्थापना

९ गाउँघर स्मिगनक तथा खोप स्मिगनक संचालन २४० मागसक रुपमा १०/१०वटा   गाउँघर स्मिगनक तथा खोप स्मिगनक संचालन 

१०
ग्रागमण भीगियो एक्स-रे सम्बस्मि तागलम र गभगियो एक्स-रे मेगसन 

खररद
३००

गभनवगत हरुको समस्या पगहचानका लागग एक जना स्थागय S.B.A अ.न.गम. लाइ ग्रागमण गभगिरो एक्स-रे 

सम्बस्मि तागलम  गदने र गभगियो एक्स-रे मगसन खररद गनन

११ स्वास्थ्य संस्था हरुका लागग अत्याबस्यक सरसमान खररद ३०० स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई थप सुगवधायुि र गुणस्तररय बनाउन

१२ म.स्वा.स्व.से. हरुलाई गिगजटल थमोगमटर हस्तान्तरण २० म.स्वा.स्व.से. हरुलाई थप क्षमतावान बनाउन

१३ स्वास्थ्यकगमनहरुलाई HMIS तथा COMPUTER  सम्बस्मि तागलम १०० स्वास्थ्यकगमनहरुको क्षमता र गसपमा गवकास ल्याउन र ONLINE REPORTING गनन

१४ औषधी तथा भ्यास्मक्सन िुवागन १०० स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक औषधी तथा भ्यास्मक्सन िुवागनका लागग खचन

१५ इन्टरनेट जिान २०० स्वास्थ्य संस्थामा जगित ईन्टरनेटबाट हुन आउने खचन भुिागनका लागग

१६ से्टसनरर खररद १०० कायनक्रम तथा कायानलय सञ्चालनका लागग से्टसनरर खररद

१७ भ्रमण खचन १०० कायानलय प्रयोजनका लागग भ्रमण खचन

१८ इिन तथा अन्य प्रयोजन ५० कायानलय प्रयोजनका लागग ईिन तथा अन्य खचन

१९ महामारर गनयन्त्रण तथा गवपद व्यवस्थापन ५०० कोगभि-१९ जस्ता महामारर का लागग स्वास्थ्यकगमन पररचालन तथा आवश्यक सरसमान खररदका लागग खचन

२० विा नं. ५ मा आधारभूत स्वास्थ्य इकाई संचालन ५०० विा नं. ५ मा कुनै पगन स्वास्थ्य संस्था नभएकाले 

२१ गबगबध २०० स्वास्थ्य िाखाले िञ्चालन गने गबभीन्न कायनक्रमका लागग गवगवध खचन

जम्मा ५२४५

गस.न. कायनक्रम गिषनक बजेट(हजारमा) पुष्ट्याई


