
यस गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य के्षत्रमा लिलियोलित बिेट 

िािकी गाउँपालिकाको आ.ि. २०७४/०७५ को प्रस्तालित लित्तीय समािीकरण अितगगत स्वास्थ्य 

कायगक्रम तथा बिेट 

 

लस.िं. कायगक्रमको िाम स्थाि िलक्षत समूह िक्ष्य आिश्यक बिेट कैलियत 

१ ल्याब सेवा संचालन 

तथा व्यवस्थापनको 

लागि अनुदान 

दुिौली, 

पथरैया,मुनुवा र 

जानकीनिर स्वा. 

चौकी 

वडा नं. १ देखि 

९ सम्मका 

सेवाग्राहीहरु 

वरै्ष भरर ४४०,०००  

२ आधारभूत स्वास्थ्य 

सेवाको लागि 

और्षगध, उपकरण 

िरीद ररप्यागकङ्ग 

तथा ढुवानी 

दुिौली, 

पथरैया,मुनुवा र 

जानकीनिर स्वा. 

चौकी 

वडा नं. १ देखि 

९ सम्मका 

सेवाग्राहीहरु 

२ पटक ११,००,०००  

३ स्वास्थ्य चौकी 

शािाको लागि 

कम्प्पु्यटर, गिन्टर 

तथा फगनिचर िरीद 

जानकी िा.पा. 

स्वास्थ्य शािा 

सबै वडाका 

नािररकहरु 

१ पटक १,५०,०००  

४ नसने रोि तथा 

गसकल सेल 

एगनगमयाको 

रोकथाम तथा 

उपचार सम्बन्धी 

अगभमुखिकरण 

दुिौली, 

पथरैया,मुनुवा र 

जानकीनिर स्वा. 

चौकी 

वडा नं. १ देखि 

९ सम्मका 

नािररकहरु 

४ पटक ६३,०००  

५ जेष्ठ नािररकको 

गनखि जनरल 

स्वास्थ्य गशगवर 

संचालन 

पथरैया,मुनुवा र 

जानकीनिर स्वा. 

चौकी 

वडा नं. 

२,४,५,७,८र९ 

का जेष्ठ 

नािररकहरु 

३ पटक १,५०,०००  

६ यौन रोि र 

एच्.आर्ि .भी./ एड्स 

को रोकथाम तथा 

उपचार सम्बखन्ध 

जनचेतना कायिक्रम 

दुिौली, 

पथरैया,मुनुवा र 

जानकीनिर स्वा. 

चौकी 

वडा नं. १ देखि 

९ सम्मका 

नािररकहरु 

४ पटक ७०,०००  

७ िानेपानी तथा 

सरसफार्ि  सम्बखन्ध 

जनचेतनामुलक 

अगभमुिीकरण 

कायिक्रम 

दुिौली, 

पथरैया,मुनुवा र 

जानकीनिर स्वा. 

चौकी 

वडा नं. १ देखि 

९ सम्मका 

नािररकहरु 

४ पटक ५५,०००  

८ मगहला स्वास्थ्य 

स्वयंसेगवकाहरुको 

मागसक ररपोगटिङ्ग 

तथा सगमक्षा 

कायिक्रम संचालन 

अनुदान 

सम्बन्धीत स्वास्थ्य 

चौकीहरु 

१ देखि ९ 

वडाका सबै 

म.स्वा.से.हरु 

मागसक रुपमा ४,८०,०००  

९ स्वास्थ्य संस्थाहरुको 

सामागजक परीक्षण 

कायिक्रम 

४ वटै स्वास्थ्य 

चौकीहरु 

सेवाग्राही तथा 

सेवा िदायक 

वर्षिको १ पटक ४४,०००  



१० प्लासेन्टा गपट 

गनमािण 

पथरैया स्वास्थ्य 

चौकी 

मगहला सेवा 

ग्राहीहरु 

१ पटक ५०,०००  

११ स्वा. चौकी भवनको 

िवेश द्धारहरुमा 

च्यानेल िेट गनमािण 

िने 

पथरैया र दुिौली 

स्वास्थ्य चौकी 

सेवाग्राही 

जनताहरु 

१ पटक २,००,०००  

१२ स्वास्थ्य चौगकहरुमा 

िानेपानीका लागि 

अक्वा गफल्टर जडान 

िने। 

पथरैया, 

जानकीनिर र 

मुनुवा स्वा. 

चौगकहरु 

सेवाग्राही तथा 

सेवा 

िदायकहरु 

१ पटक १,००,०००  

१३ मुनुवा स्वा.चौकी 

भवन तथा िसुगत 

िृहको ममित संभार 

मुनुवा स्वास्थ्य 

चौकी 

िभिवती तथा 

अन्य 

सेवाग्राहीहरु 

१ पटक २,००,०००  

१४ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

र्न्टरनेट सेवाको 

लागि वार्फार् 

जडान 

पथरैया, दुिौली, 

मुनुवा र 

जानकीनिर स्वा. 

चौकी 

सेवाग्राहरु र 

सेवािदायकहरु 

१ पटक १,२०,०००  

१५ स्वास्थ्य 

कायिक्रमहरुको 

अधिवागर्षिक र वागर्षिक 

सगमक्षा 

जानकी िा.पा. सेवाग्राहरु र 

सेवािदायकहरु 

वर्षिको २ पटक ५५,०००  

१६ रागरि य गभटागमन ए 

कायिक्रमको 

सुपररवेक्षण तथा 

अनुिमन 

४ वटै स्वास्थ्य 

चौकी बाट 

स्वास्थ्यकमीहरु 

सेवाग्राही तथा 

सेवा िदायक 

वर्षिको २ पटक २८,०००  

१७ क्षयरोि तथा 

कुष्ठरोिको लागि 

खिगनङ्ग क्याम्प 

संचालन 

पथरैया, दुिौली, 

जानकीनिर र 

मुनुवा स्वा. 

चौगकहरु 

क्षयरोि तथा 

कुष्ठरोि 

िभागवत 

गबरामीहरु 

४ पटक १,००,०००  

१८ मगहला स्वास्थ्य 

स्वयंसेगवका बचत 

कोर्षमा अनुदान 

सहयोि 

४ वटै स्वा. चौ. 

हरुको म.स्वा.से. 

कोर्षहरु 

मगहला स्वास्थ्य 

स्वयंसेगवकाहरु 

१ पटक ४०,०००  

१९ भैपरी आउने तथा 

गवगवध 

जानकी िा.पा. सेवाग्राही तथा 

सेवा िदायक 

आवश्यकतानुसार ५५,०००  

 जम्मा    ३५,००,०००  

  

 

 

 

 

 

 



 


