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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.13.125 22522 1 पटक ४०० पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.13.130 22522 1 संख्या ३५०० पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

पसु्तकालय छिौट तथा अिदुाि वितरणका लानग मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट अिगुमि गररिे । 
अिगुमिबाट प्रनतिेदिको आिारमा पसु्तकालयको मूल्याङ्कि गररिे ।

पसु्तकालय छिौट । अिगुमि प्रनतिदेिहरु । अिदुाि वितरण । पसु्तकालय संग कायचसम्पादि सम्झौता । 
पसु्तकालयको सदुृढीकरण तथा व्यिस्थापिका लानग गररएको कायचसम्पादि प्रनतिेदि ।

२. सामदुावयक तथा सािचिनिक पसु्तकालयलाई पुाँिीगत अिदुाि ।

वििरण
१. सामदुावयक तथा सािचशिनिक पसु्तकालयको स्तरोन्ननत गिुच ।
सामदुावयक तथा सािचशििक पसु्तकालय व्यिस्थापि कायचविनि २०७६ अिसुार तोवकएको ढााँर्ामा प्रस्ताि पेि 
गिचका लानग सािचिनिक सूर्िा गिे । उक्त कायचविनि अिसुार पसु्तकालयको िगीकरण गरी अिदुािका लानग 
छिौट गिे । छिौटका लानग दगुचम िेरका पसु्तकालय लाई प्राथनमकता ददिे तथा एउटा स्थािीय तहबाट 
बढीमा १ पसु्तकालय छिौट गिे । छिौट भएका पसु्तकालय संग सम्झौता गरी अिदुाि निकासा गररिे । गत 
िर्चहरुमा समेत अिदुाि प्राप्त गरेको भए सो को कायचसम्पादिको अिस्था िािकारीका लानग मन्त्रालय िा 
मातहतका निकायबाट अिगुमि गिुच पिे । प्रस्ताि संग कायचविनिमा उल्लेशखत कागिातका अनतररक्त सम्बशन्त्ित 
स्थािीय तह िा अन्त्य निकायबाट बाट अिदुाि प्राप्त गरे / िगरेको खलु्िे नसफाररस पर पेि गिच लगाउिे ।

प्रनत पसु्तकालय १० लाखमा िबढ्िे गरी दईु वकस्तामा अिदुाि ददइिे । पवहलो वकस्तामा ५०% र बााँकी 
अशन्त्तम वकस्तामा उपलब्ि गररिे । PAN विलको 15% तथा VAT विलको १.५% रकम कट्टा गररिे ।

पसु्तकालयहरुको सदुृढीकरण तथा व्यिस्थापिमा सहयोग पगु्िे । पठि संस्कृनतको विकास हिुे । सामदुावयक 
विकासका निशम्त आिश्यक पिे पेिागत ज्ञाि तथा दिता अनभिवृि हिुे ।

१. कायचिम कायाचन्त्ियिका लानग मागचदिचि तयार गिुच ।
विगत िर्चका कायचिमको कायाचन्त्ियिबाट भएको नसकाइ र अिभुि सवहत िैशिक योििा तथा अिसुन्त्िाि 
महािाखाबाट प्रारशम्भक खाका तयार गररिे । शििाका सरोकारिाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट 
आिश्यक सझुाि नलई कायचिम कायाचन्त्ियि योििाको खाका पररमािचि गिे । सामाशिक विकास मन्त्रालय र 
मातहतका िैशिक निकाय तथा प्रदेिका ििप्रनतनिनिहरुको सझुाि नलइ कायाचन्त्ियि योििाको खाकालाई अशन्त्तम 
रुप ददिे । कायचिम  कायाचन्त्ियि पशुस्तका (Program Implememtation Manual, PIM)  मन्त्रीस्तरीय 
निणचयबाट स्िीकृत गिे । स्िीकृत PIM को प्रकािि गिे र कायाचन्त्ियिका लानग सरोकारिालाहरुको १ ददिे 
अनभमखुीकरण सञ्चालि गिे ।
प्रारशम्भक खाका लेखिः रु ५० हिार सझुाि संकलिका लानग बैठक गोष्ठी तथा पशुस्तका पररमािचि तथा अशन्त्तम 
मस्यौदा लेखि रु १ लाख ५० हिार । प्रकािि तथा अनभमखुीकरण लगायतका व्िस्थापकीय कायचका लानग रु 
२ लाख
कायचिम कायाचन्त्ियि योििा व्यिहाररक तथा कायाचन्त्ियि योग्य बने्नछ । कायचिमहरु प्रभािकारी तथा 
लक्ष्योन्त्मखु हिुेछि  र सकारात्मक पररणाम प्राप्त हिुेछ ।

बावर्चक कायचिम कायाचन्त्ियि योििा यथा समयमा र उपयकु्त विनि र पिनत अिसुार तयार भए िभएको सबै 
सरोकारिालाका सझुाि सवहत तयार भए िभएको अिगुमि गरर सिुारका लानग पषृ्ठपोर्ण नलिे । पशुस्तका निमाचण 
गिे तथा कायाचन्त्ियिका लानग अनभमखुीकरण सञ्चालि गिे सम्मका सबै कृयाकलापहरुको मूल्याङ्ि मन्त्रालयबाट 
गररिे ।
बावर्चक कायचिम कायाचन्त्ियि पशुस्तका २०७८।०७९ तयार भई प्रकािि भएको तथा सरोकारिालाका सझुाि 
नलिका लानग आयोिि गररिे कायचिमहरुको सहभानगता उपशस्थनत तथा प्राप्त सझुािहरु ।

शििा 
1. िैशिक कायचिमको PIM निमाचण तथा कायचिम कायाचन्त्ियि सम्बन्त्िी सरोकारिालाहरुको अनभमखुीकरण ।

वििरण
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.13.131 22522 1 संख्या १५००० दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.13.134 22522 1 संख्या २५०० पवहलो र दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

१. १० िरे् प्रादेशिक शििा िेर योििा PESP निमाचण गरी संघीय सरकारबाट निनमचत शििा िेरको १० बरे् 
योििा संग तालमेल गिुच। SDG को प्रादेशिकरण गरी कायाचन्त्ियिका लानग पहल गिुच ।
10 िरे् प्रादेशिक शििा योििा निमाचणका लानग गत आनथचक बर्च २०७७।०७८ मा गठि गररएको कायचदलका 
सदस्य तथा अथचविद, व्यिस्थापिविद, शििाविद सशम्मनलत कायचदल गठि गिे । कायचदलमा आिश्यकता अिसुार 
शििा संग सम्बशन्त्ित संघ संस्था तथा सञ्चारकमीलाई सहभागी गराउि सवकिे । कायचदललाई निशित समय 
उपलब्ि गरी योििाको मस्यौदा तयार गिच शिम्मेिारी तोक्िे । मस्यौदा लेखिको र्रण पिात कायचदलले शििा 
संग सरोकारिाला संघ संस्था ििप्रनतनिनिको सझुािका लानग कायचिाला Real or Virtual विनिबाट सञ्चालि गिे 
। प्राप्त सझुािका आिारमा अशन्त्तम मस्यौदा मन्त्रालयमा पेि गिे । मन्त्रालयबाट प्रस्तािको रुपमा प्रदेि 
सरकार मशन्त्रपररर्दमा पेि गिे । मशन्त्रपररर्दबाट स्िीकृनत पिात कायाचन्त्ियिमा ल्याउिे । दीगो विकास लक्ष्य 
(Sustainable Development Goal, SDG) लाई प्रादेशिकरण गिचका प्रदेि िीनत तथा योििा आयोगका शििा 
हेिे सदस्यको िेततृ्िमा कायचदल गठि गिे ।कायचदलले प्रारशम्भक मस्यौदा लेखि गिे ।कायचदलले आिश्यकता 
अिसुार संघीय शििा विज्ञाि तथा प्राविनि मन्त्रालय तथा राविय योििा आयोगका विज्ञहरुबाट सझुाि नलि ुपिे । 
 कायचदलले सरोकारिाला तथा विज्ञ सशम्मनलत अन्त्तरविया आयोििा गिे । प्राप्त सझुािका आिारमा SDG 
अशन्त्तमरुप ददिे । प्रादेशिकरण गररएको SDG स्िीकृनतका लानग प्रदेि मन्त्रपररर्दमा प्रस्ताि पेि गिे । 
मशन्त्रपररपदबाट स्िीकृत भए पिात कायाचन्त्ियि गररिे ।SDG को प्रादेशिकरणका लानग प्रदेि िीनत तथा योििा 
आयोगको परामिच तथा सल्लाह अिसुार कायाचन्त्ियि प्रकृया पररितचि गिच सवकिे ।

प्रनत विद्यालय रु ५ लाख भन्त्दा कम िहिुे गरी अिदुाि उपलब्ि गिुच पिे ।
सामदुावयक विद्यालयमा विज्ञाि प्रयोगिालाको व्यिस्थापिमा सहयोग पगु्िे । विज्ञाि शििण नसकाइलाई 
प्रभािकारी बिाउि प्रयोगात्मक किा सञ्चालिमा सहयोग पगु्िे । प्रयोगात्मक शििण नसकाइमा सहयोग गरी 
विज्ञाि विर्य अध्ययिलाई रुशर्कर तथा विज्ञािका अििारणाबारे िािकारी नलि सहयोग हिुे ।
मन्त्रालय तथा मातहत निकायबाट नियनमत अिगुमि हिुे । अिदुाि प्राप्त विद्यालयको विद्यमाि अिस्था तथा 
कायचिम सञ्चालि पिातक अिस्थाबारे अिगुमि गरी प्रनतिेदि पेि गिुच पिे तथा उक्त प्रनतिेदिका आिारमा 
अशन्त्तम वकस्ता अिदुाि उपलब्ि गररिे ।
विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्ताि । अिदुािका लानग छिौट भएका विद्यालय संख्या ।अिगुमि प्रनतिेदि ।अिदुािको 
कायाचन्त्ियि भएको अिस्था देशखिे अशन्त्तम प्रनतिेदि ।

4. SDG को प्रादेशिकरण तथा १० िरे् प्रादेशिक शििा िेर योििा PESP निमाचण तथा प्रकािि तथा कायाचन्त्ियि।

वििरण

३. सामदुावयक विद्यालय (प्राविनिक िार समेत) मा विज्ञाि प्रयोगिाला सदुृढीकरण कायचिम ।

वििरण
१. सामदुावयक विद्यालयमा विज्ञाि प्रयोगिाला व्यिस्थापिमा सहयोग गिुच ।
विज्ञाि प्रयोगिाला अिदुािका लानग सामदुावयक विद्यालयबाट प्रस्ताि माग गिे । दगुचम तथा वपछनडएको िेर, 
विद्याथी संख्या बढी भएको, माध्यनमक तहमा विज्ञाि विर्यको शििक उपलब्ि भएको र हाल सम्म यस िीर्चकमा 
अिदुाि प्राप्त िगरेको विद्यालयलाई यस अिदुािका लानग छिौट गिुच पिे । छिौट भएका विद्यालय संग 
मन्त्रालयले कायचसम्पादि सम्झौता गिे । छिौट भएको विद्यालयलाई पवहलो वकस्ता ५०% रकम  र बााँकी रकम 
अशन्त्तम वकस्तामा उपलब्ि गराउिे । कायचिम कायाचन्त्ियिका लानग मन्त्रालय तथा मातहत निकायबाट अिगुमि 
गरर अशन्त्तम वकस्ता रकम उपलब्ि गररिे ।
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बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.13.76 22522 1 संख्या ३०० दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.13.78 22522 1 संख्या ५०० पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

विज्ञ सनमनतले अिसुन्त्िाि कायचको अिगुमि गिे । अिसुन्त्िाि प्रस्ताि तथा अिसुन्त्िाि प्रनतिेदि पिको 
अिगुमिका लानग सम्बशन्त्ित क्याम्पस प्रमखु िा अिसुन्त्िाि सेललाई समेत अिरुोि गिच सवकिे ।
विज्ञ सनमनत बैठक, प्रस्ताि पेि, छिौट भएका प्रस्ताि, अशन्त्तम प्रनतिेदि

6. उच्र् शििा तथा वििेर् शििा सम्बन्त्िी बैठक, समीिा, गोष्ठी, अनभमखुीकरण , कायचिाला

वििरण
१. शििा सम्बन्त्िी कायचिम कायाचन्त्ियिमा प्रभािकाररता ल्याउि ु।शििा सम्बि सरोकारिालाहरुको सझुाि 
सल्लाह र अन्त्तविच या माफच त शििा सम्बन्त्िी िीनत तथा योििा निमाचण तथा कायाचन्त्ियिमा सहयोग गिुच ।

५. उच्र् शििा तफच  िोिकायच मूल्याङ्कि व्यिस्थापि मापदण्ड नसफाररस तथा लशिविक कायचका लानग व्यिस्थापि खर्च

वििरण
१. प्रदेि शस्थत क्याम्पसमा िियिुा प्राध्यापकहरुको अिसुन्त्िाि कायचको िमता विकास गिुच ।उच्र् शििामा 
अिसुन्त्िाि संस्कृनतको विकासमा टेिा परु् याउिे ।
अिसुन्त्िाि अिदुाि तथा व्यिस्थापि निदेशिका २०७७ अिसुार यस प्रदेि शस्थत उच्र् शििा प्रदायक िैशिक 
संस्थामा कायचरत यिुा प्राध्यापकहरुलाई प्रदेिका लानग उपयोगी हिुे विर्य िेरमा अिसुन्त्िािका लानग प्रस्ताि 
पेि गिच सूशर्त गिे । प्राप्त प्रस्तािहरुको विज्ञ सनमनतबाट मूल्याङ्कि गररिे । मूल्याङ्किका आिारमा छिौट भएका 
प्रस्तािलाई अिसुन्त्िाि अिदुाि उपलब्ि गराउिे । अिसुन्त्िाि कताचबाट निशित समय तोवक अिसुन्त्िाि कायच 
सम्पादि गरी प्रनतिेदि पेि गिच सूशर्त गिे । अशन्त्तम प्रनतिेदिलाई विज्ञहरुबाट मूल्याङ्कि गिच लगाउिे । 
सनमनतले अिसुन्त्िािकताचको Viva Voice संर्ालि गिे । िास्तविक विनिबाट सम्भि िभए अिलाईिबाट 
अिसुन्त्िािकायचको प्रस्तनुतकरण गिच लगाउिे ।
विज्ञ सनमनतलाई नियमािसुारको बैठक भत्ता तथा प्रनत अिसुन्त्िाि प्रस्ताि र अिसुन्त्िाि प्रनतिेदिको मूल्याङ्कि तथा 
पषृ्ठपोर्ण िापत कर सवहत रु ३००० का दरले बौविक पाररश्रनमक उपलब्ि गराउिे ।

प्रदेिको आिश्यकता तथा उपयोगी विर्यमा ियााँ ज्ञािको विकास हिुे । प्रदेि शस्थत उच्र् शििा प्रदायक 
िैशिक संस्थामा कायचरत िििशक्तलाई अिसुन्त्िाि िमता विकास हिुे ।

Provincial Educational Sector Plan कायचदलका सदस्यको बैठक भत्ता, विज्ञ परामिच पाररश्रनमक, अन्त्तरविया 
खर्च, तथा मस्यौदा लेखि, प्रकािि तथा प्रिोनिकरण लगायतका व्यिस्थापकीय कायचका लानग रु १८ लाख तथा 
SDG लेखि, कायचदल खर्च, विज्ञ परामिच पाररश्रनमक, मस्यौदा लेखिऽ टाइवपङ, प्रफु ररनडङ, प्रकािि, 
प्रिोनिकरण, ररपोवटचङ लगायतका व्यिस्थापकीय कायचका लानग रु ७ लाख बिेट उपलब्ि गररिेछ ।

संघीय सरकारको १० िरे् शििा िेर योििा संग तादाम्यता हिुे गरी १० बरे् प्रादेशिक शििा िेर योििा 
निमाचण तथा कायाचन्त्ियिमा ल्याउिे । दीगो विकास लक्ष्यको अन्त्तराचविय तथा राविय प्रनतििता परुा गिच प्रादेशिक 
तहमा उदे्दश्य सूर्क तथा मापदण्ड सवहतको प्रादेशिकरण गररएको SDG को खाका तयार गरर कायाचन्त्ियिमा 
ल्याइिेछ ।
कायचदलको काम नियनमत अिगुमि गररिे तथा सम्बशन्त्ित िेरका विज्ञबाट योििाको खाका सम्बन्त्िमा परामिचका 
लानग सहयोग पगु्िे गरी Zoom िा अन्त्य भर् ुचिल विनिबाट योििा तथा व्यिस्थापिविदहरुसंग परामिच गररिे ।

कायचदल गठि, अन्त्तरविया सञ्चालि, बैठक तथा निणचयहरु, सहभानगता, PESP र SDG को प्रादेशिकरण सवहतका 
योििा तयार ।
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.13.81 22522 1 संख्या ४०० पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.39 22522 1 संख्या ४०० पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

कायचिम उदे्दश्यमूलक बिाउि मन्त्रालयबाट आिश्यकता अिसुार अिगुमि गररिे ।
गोष्ठी बैठक र सनमिाको उपशस्थनत । निणचय तथा कायचिम सनमिा । प्रगनत वििरण ।

८. िैशिक कायचिमको र्ौमानसक प्रगनत सनमिा गोष्ठी सञ्चालि ।

वििरण
१. िैशिक कायचिमको प्रगनत वििरण िािकारी नलि ु।समस्या, र्िुौनत र समािािका उपाय पवहल्याउि ु। 
असल अभ्यासहरुको आदाि प्रदाि गिुच । कायचिमको प्रभािकारी कायाचन्त्ियि तथा सेिा प्रिाहको गणुस्तर िवृि 
गिुच ।
सामाशिक विकास मन्त्रालय शििा विकास निदेििालय शििा तानलम केन्त्र र सामाशिक विकास कायाचलयबाट 
र्ौमानसक रुपमा सम्पन्न गररएका कायचिमहरुको सनमिा तथा प्रगनत वििरण प्रस्ततु गिच समस्या तथा र्िुौनत 
सम्बोिि गिच अिभुि तथा असल अभ्यास आदाि प्रदाि गिचका लानग र्ौमानसक रुपमा समीिा गोष्ठी सञ्चालि गिुच 
पिेछ ।
सहभागीहरुलाई नियमािसुारको दैभ्रभ तथा सहिकताचहरुको लानग नियमािसुा दै भ्र भ तथा सहिीरकरण 
कायचिममा खािा स्टेििरी लगायत व्यिस्थापकीय कायचमा खर्च गररिेछ ।
िैशिक कायचिमहरुको र्ौमानसक समीिा गरर प्रगनत वििरण प्राप्त हिुे । असल अभ्यासहरुको आदािप्रदाि गरी 
समस्या समािािका उपाय पवहल्याइ कायचिम प्रभािकारी हिुे ।

१. माध्यनमक तह किा १० को परीिा व्यिशस्थत र मयाचददत बिाउि आिश्यक काििुी तथा संरर्िागत तयारी 
गिुच ।
माध्यनमक शििा परीिा SEE संर्ालि तथा व्यिस्थापिका लानग आिश्यक काििु तथा संरर्िागत व्यिस्थापि 
गिुच पिे । परीिा मयाचददत बातािरणमा सम्पन्न गिच आिियक समन्त्िय गदै परीिाको गणुस्तर कायम गिच 
मन्त्रालयबाट  परीिाको अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गिुच पिेछ ।
काििुी तथा संरर्िागत व्यिस्थापिका लानग रु ३ लाख र परीिा अिगुमिका लानग रु १ लाख खर्च गिुच पिेछ 
।
परीिा सञ्चालि र व्यिस्थापिका लानग काििुी तथा संरर्िागत विकास गररएको हिुे । परीिाको प्रभािकारी 
अिगुमि मूल्याङ्कि तथा समन्त्िय माफच त परीिा व्यिशस्थत गररिे ।

परािाको लानग काििुी तथा संरर्िागत सिुार गिच तथा परीिााँलाई व्यिशस्थत मयाचददत र िाशन्त्तपणुचरुपमा सञ्चालि 
गिच आिश्यकता अिसुार अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गररिे ।
काििु, मापदण्ड, मागचनिदेिि । संरर्िाको विकास ।  परािाको अिगुमि प्रनतिेदि ।

अनभमखुीकरण, गोष्ठी, अन्त्तरविया, कायचिाला सञ्चालि र व्यिस्थापिका लानग सहभागी तथा सहिकताचलाई 
सहभागी भत्ता, सहिीकरण पाररश्रनमक, आतेिाते, खािा, स्टेििरी लगायतका व्यिस्थापकीय वियाकलापमा खर्च 
गिुच पिे।
िैशिक िीनत योििा निमाचणमा सरोकारिालाको अनिकानिक सहभानगता हिुे भएकोले कायचिम कायाचन्त्ियिमा 
सहि हिुे । कायचिम प्रनत अपित्ि बढ्िे ।

गोष्ठी, सनमिा, अन्त्तरविया, कायचिाला, बैठक उदे्दश्यमलुक बिाउि अिगुमि गररिे ।
बैठक, गोष्ठी, अन्त्तरविया, सनमिा, अनभमखुीकरण संर्ालि । सहभागी, सहिकताच, उपशस्थनत ।गोष्ठी, बैठक, 
सनमिा कायचिमका निणचय िा प्रनतिेदिहरु ।

7. माध्यनमक शििा परीिा किा १० को लानगकाििुी तथा संरर्िागत व्यिस्था ।

वििरण

उच्र् शििा वििेर् शििा तथा विद्यालय शििाका सरोकारिाला क्याम्पस प्रमखु तथा प्राध्यापक वििेर् शििाका 
सरोकारिाला संघ संस्थाका पदानिकारी सशम्मनलत बैठक गोष्ठी अन्त्तरविया माफच त शििा सम्बन्त्िी योििा िीनत 
तथा कायचिम निमाचणका लानग सझुाि प्राप्त गिे ।शििा िीनत वििेर् शििा प्राविनिक शििा लगायत योििा तथा 
िीनत निमाचणमा पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गिे । उक्त सझुाि र पषृ्ठपोर्णका माध्यमबाट शििा सम्बन्त्िी िीनत नििाचरणमा 
सरोकारिालाको अनिकानिक सहभानगता सनुिशित गिच विनभन्न बैठक, गोष्ठी अन्त्तरवियाको आयोििा गररिे ।
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.5.12 22522 1 संख्या ५०० तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.23.4 26412 1 संख्या २००० दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

१. यिुा प्राध्यापकलाई अिसुन्त्िािकायचमा दिता अनभिवृि गिुच ।

प्रदेि शस्थत उच्र् शििा प्रदायक िैशिक संस्थामा कायचरत प्राध्यापक िा यस प्रदेिको विकास र उन्ननतको लानग 
प्रदेि नभरको विर्यबस्तमुा खोि अिसुन्त्िाि गिे प्राध्यापकहरुलाई अिसुन्त्िाि प्रस्ताि पेि गिच सशुर्त गिे । 
मन्त्रालयमा गदठत विज्ञ सनमनतबाट उक्त प्रस्तािहरुको मूल्याङ्कि गरी उपयकु्त प्रस्ताि स्िीकृत गिे । प्रस्ताि 
स्िीकृत भएका िोिाथीहरुलाई आनथचक िर्चको िेठ १५ नभरमा अिसुन्त्िाि प्रनतिेदि पेि गिच सशुर्त गिे । 
प्रस्ताि स्िीकृत भई अशन्त्तम प्रनतिेदि प्राप्त भए पनछ Viva Voice पनछ मार अिसुन्त्िािकताचहरुलाई अिदुाि 
उपलब्ि गराउिे ।मन्त्रालयको विज्ञ सूशर्मा रहेका विज्ञका अलािा विर्यगत विज्ञ प्राध्यापकहरुलाई वििेर्ज्ञको 
रुपमा आमन्त्रण गररिे । Viva Voice पनछ सझुाि सशम्मनलत अशन्त्तम प्रनतिेदिको हाडचकवप र सफ्टकपी 
मन्त्रालयमा पेि गरेपनछ अिसुन्त्िािकताचलाई अिदुाि उपलब्ि गररिे ।
प्रनत अिसुन्त्िािकताच कर सवहत रु ६० हिार रुपैयाका दरले अिसुन्त्िाि अिदुाि उपलब्ि गररिेछ ।

यिुा प्राध्यापकहरुलाई अिसुन्त्िाि सीपको दिता िवृि हिुेछ । यस प्रदेिको र्ौतफी विकास र समवृिको लानग 
ियााँ ज्ञाि सहयाक नसि हिुेछ । उच्र् शििालाई अिसुन्त्िाि र खोिमलुक बिाउि प्ररेरत गिेछ । प्राप्त सरु्िा 
तथ्य र ज्ञाि प्रदेिसको िीनत तथा योििा निमाचणमा उपयोग गिच सवकिेछ ।
अिसुन्त्िािकताचहरुको काम विज्ञ सनमनत तथा कायचरत क्याम्पसका क्याम्पस प्रमखु लगायत मन्त्रालयका 
कमचर्ारीहरुबाट अिगुमि गररिेछ । बौविक र्ोरीका घटिाबाट सरे्नतकरणका लानग विश्वविद्यालय तथा 
मन्त्रालयबीर् समन्त्िय गरी आिश्यक अिगुमि र मूल्याङ्कि गररिेछ ।

प्रस्तािको संख्या । सनमनतका बैठक तथा निणचय । viva voice को प्रनतिेदि । अिसुन्त्िािकायचको अशन्त्तम 
प्रनतिेदिको हाडचकवप र सफ्टकपी ।

िैशिक तथ्याङ्क संकलि, प्रिोिि, तानलकीकरण र विश्लरे्णका लानग रु ५० हिार वफल्ड नभशिट गदाच दैनिक भ्र 
भ का लानग रु ६० हिार तथा िैशिक सरु्िाको लेखि ििुािवुि िाफत रु २० हिार तथा िावर्चक िैशिक 
प्रोफाइल प्रकाििका लानग रु ३ लाख सत्तरी हिार बिेट बााँडफाट गिे ।

िैशिक सरु्िा प्रकािि गरी सरोकारिालालाई मन्त्रालयको बावर्चक कायचिम तथा सम्पाददत कायचिम तथा विनभन्न 
नमनतका िैशिक तथ्याङ्क तथा सरु्िा अध्यािनिक भएको हिुे ।

सािचिनिक खररद ऐि तथा नियमािलीको प्राििाि अिसुार परामिच सेिा खररद गरे िगरेको अिगुमि गररिे ।

प्राप्त सरु्िा, तानलकीकरण, प्राथनमकीकरण र विश्लरे्ण । प्रकाशित िैशिक सूर्िा/ प्रस्तावित िैशिक प्रोफाइल ।

१०. प्राध्यापकलाई अिसुन्त्िािका लानग प्रोत्साहि अिदुाि ।

वििरण

9. शििा सम्बन्त्िी प्रदेि प्रोफाइल अध्यािनिक तथा प्रकािि ।

वििरण
१. िैशिक सरु्िा तथा िािकारी उपलब्ि गिुच।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट िर्चभरीका िैशिक कायचिमहरु समेटी िैशिक प्रोफाइल तयार गिे । परुािो 
प्रोफाइलमा आिश्यक ियााँ तथ्याङ्क सवहत अध्यािनिक गिे । तथ्याङ्क संकलिका लानग आिश्यकता अिसुार 
प्राथनमक तथा सेकेण्डरी स्रोतको प्रयोग गिे । शिल्लाशस्थत कायाचलयहरुबाट प्रदेिको िैशिक तथ्याङ्क तथा 
िािकारीहरु प्राप्त गिे । प्राप्त तथ्याङ्क समेटी प्रदेि स्तरको िैशिक सूर्िा िा प्रोफाइल निमाचण गरर प्रकािि गिे 
।
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

5.2.4.32.1, 
5.2.4.32.2, 
5.2.4.32.3, 
5.2.4.32.4, 
5.2.4.32.5

26421 5 संख्या ७५०० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक

शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

5.2.4.33.1, 
5.2.4.33.10, 
5.2.4.33.2, 
5.2.4.33.3, 
5.2.4.33.5,5.2.4.3
3.6, 5.2.4.33.7, 
5.2.4.33.8, 
5.2.4.33.9

26421 9 संख्या २२५०० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक

शिर्चक

उदे्दश्य

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट क्याम्पसको नियनमत अिगुमि गररिे ।
सम्झौता । निकासा वििरण । कायचसम्पादि प्रनतिेदि । अिगुमि प्रनतिेदि

१6./१7. /१8./१9./20.2१./ 22./ 23./ 24. दार् ुचला बहमुखुी क्याम्पस, महाकाली बहमुखुी क्याम्पस बेलौरी, िगन्नाथ 
बहमुखुी क्याम्पस बैतडी, नरिेणी बहमुखुी क्याम्पस डडरेलिरुा, घोडाघोडी बहमुखुी क्याम्पस कैलाली, केदारज्योनतपञु्ज बहमुखुी क्याम्पस 
डोटी, सिुकुडा क्याम्पस बझाङ, बािरुा क्याम्पस मातचडी, अछाम बहमुखुी क्याम्पस  अिदुाि

वििरण
१. प्रदेि शस्थत शिल्लाका ९ िटा क्याम्पसहरुलाई िमूिा क्याम्पसमा स्तरोन्ननतका लानग प्रोत्सावहत गिुच ।

११./१२. /१३./१४./१५. कैलाली बहमुखुी क्याम्पस, वटकापरु बहमुखुी क्याम्पस, कञ्चि विद्यामशन्त्दर सामदुावयक कलेि महेन्त्रिगर, 
ऐश्वयच बहमुखी क्याम्पस, नसििाथ विज्ञाि क्याम्पस महेन्त्रिगर कञ्चिपरुलाई अिदुाि

वििरण
१. प्रदेि शस्थत उच्र् कायचसम्पादि स्तर भएका क्याम्पसहरुलाई प्रोत्सावहत गिुच ।
गत आि २०७६।०७७ मा क्याम्पसहरुको मूल्याङ्कि गदाच उच्र् अंक प्राप्त गिे ५ िटा क्याम्पसहरु िमिः 
कैलाली बहमुखुी क्याम्पस वटकापरु बहमुखुी क्याम्पस कञ्चि विद्यामशन्त्दर सामदुावयक कलेि ऐश्वयच बहमुखुी 
क्याम्पस नसिािाथ बहमुखुी क्याम्पसलाई प्रोत्साहि स्िरुप रु १५लाखका दरले अिदुाि उपलब्ि गराउिे । 
क्यापस संग सम्झौता गरी उक्त अिदुाि उपलब्ि गराउिे । क्याम्पसले पुाँिीगत प्रकृनतका कायचमा अिदुाि खर्च 
गिच पाउिे गरी क्याम्पसको आिश्यकता अिसुार प्रर्नलत ऐि नियम अिसुार खर्च गिुच पिे बारे िािकारी ददिे 
।क्याम्पससाँग िरुु सम्झौता गरेपिात ५० प्रनतित र बााँकी अशन्त्तम प्रनतिेदि विल भरपाई प्राप्त भएपनछ 
क्याम्पसको खातामा अिदुाि प्रदाि गिे । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट नियनमत अिगुमि गिुच पिे ।

प्रनतक्याम्पस १५ लाख मध्ये ५० % रकम पवहलो वकस्तामा र बााँकी ५०% अशन्त्तम वकस्ता भकु्तािी गिुच पिे ।

कायचसम्पादि राम्रो भएका क्याम्पसहरुलाई प्रोत्सावहत गिुच । उच्र् शििाको गणुस्तर अनभिवृि हिु ु।
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

5.2.4.9 26421 1 संख्या १०५०० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.2.5.2 27211 1 संख्या १३००० दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

2६. उच्र् शििा अध्ययिरत लशित िगचका विद्याथीहरुको लानग छारिशृत्त ।

वििरण
१. उच्र् शििामा लशित िगचको पहुाँर् अनभिवृि गिुच । प्रदेि शस्थत उच्र् शििा प्रदायक िैशिक संस्थाहरुमा 
विद्याथीको आकर्चण िवृि गिुच ।प्रदेि सेिाका कमचर्ारीहरुलाई  िशृत्तविकास तथा पेिागत दिताका लानग िवृि 
गिुच ।कायचरत कमचर्ारीलाई उत्प्ररेणा ददि ु।

१. विज्ञाि तथा प्रविनि र प्राविनिक उच्र् शििा सञ्चानलत िैशिक संस्थाहरुको सदुृढीकरण गरी गणुस्तरीय 
प्राविनिक उच्र् शििाको विकासमा टेिा परु् याउि ु।
प्रदेि शस्थत विज्ञाि तथा प्रविनि संकाय र प्राविनिक विर्यमा उच्र् शििा प्रदायक िैशिक संस्थाहरुलाई प्रस्ताि 
पेि गिच सशुर्त गिे । प्राप्त प्रस्तािहरुको मूल्याङ्किका लानग िैशिक संस्थाको भौनतक पिुाचिारको व्यिस्था, 
विद्याथी संख्या, पठिपाठि हिुे िैशिक संकाय, भौगोनलक विकटता, विद्याथी उत्तीणच प्रनतित, क्याम्पसको िेष्ठता 
आददका आिारमा अिदुािका लानग िैशिक संस्था छिौट गररिेछ । अिदुािका लानग गत िर्चहरुमा यही 
शिर्चकको बिेट प्राप्त िगरेका क्याम्पसहरुलाई छिौटका लानग प्राथनमकता ददिपुिेछ । छिौट भएका क्याम्पस 
संग सम्झौता गरी प्रनत क्याम्पस १५ लाखका दरले ७ िटा क्याम्पसलाई अिदुाि उपलब्ि गररिेछ । अिदुाि 
पवहलो वकस्तामा ५०% र बााँकी कायचसम्पन्न भए पिात क्याम्पसको खातामा अिदुाि उपलब्ि गररिेछ । यस 
कायचिमका लानग क्याम्पस छिौट गिच तथा छिौट भएर अिदुाि उपलब्ि गरर सके पनछ पनि मन्त्रालय तथा 
मातहतका निकायबाट अिगुमि गररिेछ ।
प्रनतक्याम्पस १५ लाखका दरले ७ िटा क्याम्पसलाई अिदुाि उपलब्ि गररिे तथा उक्त अिदुािको ५० % 
रकम पवहलो वकस्तामा र बााँकी ५०% अशन्त्तम वकस्ता भकु्तािी गिुच पिे ।
विज्ञाि तथा प्रविनि र प्राविनिक विर्य पठिपाठि हिुे िैशिक संस्थाहरुमा प्रयोगिाला लगायतका भौनतक 
पिुाचिारको विकास भएको हिुेछ । िैशिक संस्थाको सदुृढीकरण माफच त गणुस्तरीय प्राविनिक शििाको विकास 
भएको हिुेछ ।
अिदुािका लानग छिौट गिच तथा अिदुािको सही सदपुयोग भएको बारे मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट 
नियनमत अिगुमि गरी सो को प्रनतिेदिका आिारमा अिदुाि उपलब्ि गररिेछ ।
सम्झौता । क्याम्पस छिौट ।निकासा वििरण । कायचसम्पादि प्रनतिेदि । अिगुमि प्रनतिेदि

प्रनतक्याम्पस २५ लाख मध्ये ५० % रकम पवहलो वकस्तामा र बााँकी ५०% अशन्त्तम वकस्ता भकु्तािी गिुच पिे ।

क्याम्पसको भौनतक, िैशिक, व्यिस्थापकीय पि सिुार गरी शििाको गणुस्तर अनभिवृि सवहत प्रत्येक शिल्लामा 
एक एक िटा िमूिा क्याम्पसमा विकास गिे ।
खर्च, निमाचण प्रकृया, तथा खररद कायचको नियनमत अिगुमि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सम्पन्न गररिेछ 
।
सम्झौता । निकासा वििरण । कायचसम्पादि प्रनतिेदि । अिगुमि प्रनतिेदि

25. सामदुावयक तथा सरकारी विज्ञाि िा प्राविनिक विर्य पठिपाठि हिुे क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहि अिदुाि ।

वििरण

गत आि २०७६।०७७ मा क्याम्पसहरुको मूल्याङ्किमा प्रदेि शस्थत ९ िटा शिल्लाका एक एक िटा 
क्याम्पसहरुलाई िमूिा स्तरोन्ननतका लानग छिौट भएका क्याम्पसहरु िमिः दार् ुचला बहमुखुी क्याम्पस, महाकाली 
बहमुखुी क्याम्पस बेलौरी, िगन्नाथ बहमुखुी क्याम्पस बैतडी, नरिेणी बहमुखुी क्याम्पस डडरेलिरुा, घोडाघोडी 
बहमुखुी क्याम्पस कैलाली, केदारज्योनतपञु्ज बहमुखुी क्याम्पस डोटी, सिुकुडा क्याम्पस बझाङ, बािरुा क्याम्पस 
मातचडी, अछाम बहमुखुी  क्याम्पसलाई िमूिा क्याम्पसमा स्तरोन्ननतका लानग उक्त क्याम्पस संग सम्झौता गरी 
प्रनतक्याम्पस रु २५लाखका दरले अिदुाि उपलब्ि गराउिे । यसरी प्राप्त अिदुािबाट क्याम्पसले पुाँिीगत 
प्रकृनतका कायचमा मार खर्च गिच पाउिे गरी क्याम्पसको आिश्यकता अिसुार प्रर्नलत ऐि नियम पालिा गदै 
कायचिम सञ्चालि खर्च गिुच पिे बारे िािकारी ददिे ।क्याम्पससाँग िरुु सम्झौता गरेपिात ५० प्रनतित र बााँकी 
अशन्त्तम प्रनतिेदि विल भरपाई प्राप्त भएपनछ क्याम्पसको खातामा अिदुाि प्रदाि गिे । मन्त्रालय तथा मातहतका 
निकायबाट नियनमत अिगुमि गिुच पिे ।
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.2.5.2 27211 1 संख्या ३७५० दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.2.5.2 27211 1 संख्या ९००० दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक

छिौट भएका विद्याथीलाई छारिशृत्त िापत प्रनतव्यशक्त रु १२ लाखका दरले ३ ििालाई रु ३६ लाख रकम 
गररिेछ । साथै छारिशृत्त व्यिस्थापिका लानग बैठक, स्टेििरी लगायतका व्यिस्थापकीय खर्च समेत यसै 
शिर्चकबाट उपलब्ि गररिेछ ।
प्रदेिमा कायचरत शर्वकत्सािास्त्रमा स्िातक गरेका विद्याथीहरुलाई वििेर्ज्ञताका लानग िशृत्त विकासको अिसर प्राप्त 
हिुेछ । प्रदेिलाई आिश्यक पिे वििेर्ज्ञ शर्वकत्सकको अभाि परुा गिच आिार तयार भएको हिुेछ । दगुचम 
िेरमा शर्वकत्सा सेिा विस्तार गिच सहयोग पगु्िेछ ।
मन्त्रालय तथा मातहतका शििा विकास निदेििालय/स्िास्थ्य निदेििालयबाट छारिशृत्त वितरण कायचको नियनमनत 
अिगुमि गररिेछ । छारिनृर प्राप्त गिे विद्याथीलाई स्िास्थ्य निदेििालयले नियनमत रेखदेख तथा तथ्याङ्क 
अध्यािनिक राख्न ुपिेछ ।
छारिशृत्तका लानग पोटचलमाफच त प्राप्त आिेदि संख्या ।छिौटका लानग छारिशृत्त व्यिस्थापि सनमनत तथा निदेिक 
सनमनतको बैठकका निणचयहरु । छिौट भएको विद्याथी संख्या वििरण। विद्याथीको बैङ्क खातामा छारिशृत्त रकम 
निकासा गरेको प्रमाण ।

28. शर्वकत्सािास्त्र तफच  MBBS अध्ययिको लानग प्रदेि शस्थत वपछनडएको िगच, िेर, समदुाय तथा िेहेन्त्दार प्रनतभािाली विद्याथीका लानग 
छारिशृत्त ।

छारिशृत्तका लानग छिौट भएका विद्याथीको पठिपाठिको नियनमत अिगुमि सम्बशन्त्ित क्याम्पसले गिुच पिेछ । 
साथै विद्याथीको िावर्चक प्रगनत वििरण मन्त्रालयमा पेि गिेछ । लशित बगचले छारिशृत्त प्राप्त गिे सनुिशितताका 
लानग मन्त्रालयले नियनमत अिगुमि गिेछ । तथा उिरुी पिच गए छािनबि गरी छारिशृत्त व्यिस्थापि निदेशिका 
बमोशिम आिश्यक कािाचही गररिेछ ।
छारिशृत्तका लानग पोटचलमाफच त प्राप्त आिेदि संख्या ।छिौटका लानग छारिशृत्त व्यिस्थापि सनमनत तथा निदेिक 
सनमनतको बैठकका निणचयहरु । छिौट भएको विद्याथी संख्या वििरण। विद्याथीको बैङ्क खातामा छारिशृत्त रकम 
निकासा गरेको प्रमाण ।

2७. MDGP, Anesthesia, Medicine मा MD अध्ययि छारिशृत्त ।

वििरण
१. प्रदेिका लानग अत्यािश्क वििेर्ज्ञ शर्वकत्सक उत्पादि गरी विकट तथा विपन्न िेरका िितालाई गणुस्तरीय 
स्िास्थ्य सेिा ददिे कायचको आिारशिला तयार गिुच ।
एकीकृत छारिशृत्त व्यिस्थापि निदेशिका २०७६ को संिोिि गिे प्रस्ताि मशन्त्रररर्दमा लैिािे ।संिोनित 
एकीकृत छारिशृत्त व्यिस्थापि निदेशिका २०७६ मा उल्लेख भएका १० वकनसमका छारिशृत्त प्राप्त गिच १ 
मवहिाको म्याद ददई सािचिनिक सूर्िा आव्हाि गिे। तोवकएको समय नभर आिेदि पेि गिे उम्मेदिार मध्ये 
दगुचम िेरमा कायचरत, सेिा अिनिका आिारमा िररष्ठता, Anesthesia र Medicine मा MD अध्ययिको लानग 
Criteria परुा गरेका, प्रदेि सेिामा समयायोिि भएका आिेदकलाई यस छारिशृत्तका लानग प्राथनमकता ददइिेछ ।

एकीकृत छारिशृत्त व्यिस्थापि निदेशिका २०७६ को संिोिि गिे प्रस्ताि मशन्त्रररर्दमा लैिािे ।संिोनित 
एकीकृत छारिशृत्त व्यिस्थापि निदेशिका २०७६ मा उल्लेख भएका ९ वकनसमका छारिशृत्त प्राप्त गिच १ 
मवहिाको म्याद ददई सािचिनिक सूर्िा आव्हाि गिे। निदेशिका अिसुार तोवकएको समयािनि नभर छारिशृत्तका 
लानग तयार गररएको यस मन्त्रालयको िेिसाइटमा राशखएको अिलाईि पोटचलका माध्यमबाट आिेदि पेि गिच 
लगाउिे । प्राप्त आिेदिहरुको एकीकृत छारिशृत्त व्यिस्थापि निदेशिकाले तोके अिसुार छाििीि गररिे । 
छारशृत्तका लानग कोटा र रकम तथा अशन्त्तम छिौट निदेशिका बमोशिम हिुे । छिौटमा परेका विद्याथीहरुको 
व्यशक्तगत खातामा छारिशृत्त उपलब्ि गराइिेछ ।
छिौट भएका विद्याथीलाई छारिशृत्त िापत प्रनतव्यशक्त रु २५ हिारका दरले वितरण गररिेछ । साथै छारिशृत्त 
व्यिस्थापिका लानग बैठक, स्टेििरी लगायतका व्यिस्थापकीय खर्च समेत यसै शिर्चकबाट उपलब्ि गररिेछ ।

उच्र् शििामा लशित समदुायको पहुाँर् िवृि हिुकुा साथै विद्याथीहरु उत्पेररत भइ शििण नसकाइमा संलग्ि 
हिुेछि । प्रदेि अन्त्तगचत कायचरत कमचर्ारीहरु उत्प्ररेरत हिुेछि । प्रदेि नभरका िैशिक संस्थामा विद्याथी संख्या 
िवृि हिुेछ ।
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शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.2.5.2 27211 1 संख्या १०००० दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

मन्त्रालय तथा मातहतका शििा विकास निदेििालय/स्िास्थ्य निदेििालयबाट छारिशृत्त वितरण कायचको नियनमनत 
अिगुमि गररिेछ । छारिशृत्त प्राप्त विद्याथी र नििले अध्ययि गदै आएको िैशिक संस्था संग निरन्त्तर सम्पकच  र 
समन्त्िय गररिेछ ।

छारिशृत्तका लानग पोटचलमाफच त प्राप्त आिेदि संख्या ।छिौटका लानग छारिशृत्त व्यिस्थापि सनमनत तथा निदेिक 
सनमनतको बैठकका निणचयहरु । छिौट भएको विद्याथी संख्या वििरण। विद्याथीको बैङ्क खातामा छारिशृत्त रकम 
निकासा गरेको प्रमाण ।

2९. विपन्न िगचका विद्याथीका लानग प्राविनिक शििा तथा व्यािसावयक तानलम Technical Diploma अध्ययिका लानग  छारिशृत्त ।

वििरण
१. प्रदेि शस्थत विपन्न समदुायका विद्याथीहरुलाई प्राविनिक शििा तथा व्यािसावयक तानलम कायचिममा पहुाँर् 
िवृि गिुच । प्रदेिका लानग आिश्यक मध्ययम स्तरीय िििशक्त उत्पादि गिुच ।
एकीकृत छारिशृत्त व्यिस्थापि निदेशिका २०७६ अिसुार छारिशृत्तको लानग १ मवहिाको म्याद ददई सािचिनिक 
सूर्िा आव्हाि गिे । प्राप्त आिेदकहरु मध्ये प्रनत स्थािीय तह २ ििाका दरले १७६ ििा विद्याथीहरुलाई 
छारिशृत्तका लानग मन्त्रालयले छिौट गिुच पिेछ। गत आ. ि. मा यसै छारिशृत्तका लानग छिौट भएका 
विद्याथीहरुलाई समेत यो छारिशृत्त निरन्त्तरता ददि ुपिे भएकोले अशघल्लो िर्चको परीिा उत्तीणच गरेको प्रमाणपर 
समेत माग गिुच पिे छ । छारिशृत्तका लानग छिौट गदाच सामदुावयक विद्यालयबाट (माध्यनमक तहको किा १०) 
पठिपाठि परुा गरेको दगुचम िेर तथा विपन्न समदुायको विद्याथी भएको स्थािीय तहको नसफाररस किा १० को 
परीिाको ग्रडे आदद आिारमा प्राथनमकीकरण गरी विद्याथी छिौट गिुच पिेछ ।

प्रनत विद्याथी रु ५० हिारका दरले १७६ ििा र गत आ ि मा छारिशृत्त प्राप्त गरेका विद्याथीलाई पनि 
प्रनतविद्याथी ५० हिारका दरले छारिशृत्त वितरण गिुच पिेछ ।
प्रदेिका लानग आिश्यक ििस्िास्थ्य र शर्वकत्सा िेरको मध्ययम स्तरीय िििशक्त उत्पादि गररिेछ । विपन्न 
तथा वपछनडएको िेरका विद्याथीलाई प्राविनिक शििामा पहुाँर् िवृि हिुेछ ।

१. प्रदेिका लानग अत्यािश्क शर्वकत्सक िििशक्त उत्पादि गरी विकट तथा विपन्न िेरका िितालाई गणुस्तरीय 
स्िास्थ्य सेिा ददिे कायचको आिारशिला तयार गिुच ।

एकीकृत छारिशृत्त व्यिस्थापि निदेशिका २०७६ अिसुार छारिशृत्तको लानग १ मवहिाको म्याद ददई सािचिनिक 
सूर्िा आव्हाि गिे। प्राप्त आिेदकहरु मध्ये ९ ििा विद्याथीहरुलाई छारिशृत्त प्रदाि गिचका लानग मन्त्रालयले 
छिौट गिुच पिेछ।सामदुावयक विद्यालयबाट (माध्यनमक तहको किा १०, किा १२ ) पठिपाठि परुा गरर 
राविय शर्वकत्सा पररर्दबाट सञ्चानलत प्रिेि परीिा उशत्तणच विद्याथीलाई यो छारिशृत्त प्रदाि गररिेछ । छारिशृत्तका 
लानग छिौट गदाच विपन्न िगच र वपछनडएको िेरको बानसन्त्दा, सामदुावयक विद्यालयबाट माध्यनमक तह (किा १० 
किा १२) अध्ययि परुा गरेको, शर्वकत्सािास्त्रको प्रिेि परीिामा प्राप्त गरेको Rank, माध्यनमक तहको ग्रडे, 
स्थािीय तहको नसफाररस िस्ता आिारमा छारिशृत्तका लानग उमेदिार छिौट गररिेछ ।

छिौट भएका विद्याथीलाई छारिशृत्त िापत प्रनतव्यशक्त रु १० लाखका दरले ९ ििालाई रु ९० लाख रकम 
उपलब्ि गररिेछ । यस छारिशृत्तका लानग छिौट भएका विद्याथीहरुले नियनमत ५ िर्च सम्म अिदुाि प्राप्त 
गिेछि । तर छारिशृत्त निरन्त्तरताका लानग अशघल्लो िर्च/सेमेिरको परीिा उत्तीणच भएको हिु ुपिेछ ।

प्रदेिका लानग आिश्यक शर्वकत्सक िििशक्तको विकासका लानग आिार तयार हिुेछ । गरीि तथा िेहेन्त्दार 
विद्याथीलाई MBBS अध्ययिको अिसर प्राप्त भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय तथा मातहतका शििा विकास निदेििालय/स्िास्थ्य निदेििालयबाट छारिशृत्त वितरण कायचको नियनमनत 
अिगुमि गररिेछ । छारिशृत्त प्राप्त विद्याथी र नििले अध्ययि गदै आएको िैशिक संस्था संग निरन्त्तर सम्पकच  र 
समन्त्िय गररिेछ ।
छारिशृत्तका लानग पोटचलमाफच त प्राप्त आिेदि संख्या ।छिौटका लानग छारिशृत्त व्यिस्थापि सनमनत तथा निदेिक 
सनमनतको बैठकका निणचयहरु । छिौट भएको विद्याथी संख्या वििरण। विद्याथीको बैङ्क खातामा छारिशृत्त रकम 
निकासा गरेको प्रमाण ।

वििरण
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P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.316 31112 1 संख्या १०००० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.348.1,  
11.1.2.348.2, 
11.1.2.348.3

31112 ३ संख्या ३०००० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक

शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

१. विद्यालय एकीकरण तथा समायोिि माफच त साििस्रोत एकीकृत गरर २००० भन्त्दा बढी विद्याथीलाई 
गणुस्तरीय शििा प्रदाि गिे िैशिक संस्थाको भौनतक विकासका लानग संघ र स्थािीय तह संग साझेदारी गिुच ।

संघीय शििा विज्ञाि तथा प्रविनि मन्त्रालय, सामाशिक विकास मन्त्रालय तथा विद्यालय रहेको सम्बशन्त्ित स्थािीय 
तहबाट यस आ.ि. का लानग विनियोशित बिेटको आकार तथा संघ सरकारबाट तय गररिे कायचिम कायाचन्त्ियि 
ढााँर्ा अिसुार  स्िीकृत DPR/Master Plan अिसुार कायाचरम्भ गिच विद्यालयले मन्त्रालय संग समन्त्िय गरी 
स्िीकृत भौनतक निमाचणको प्राथनमकता नििाचरण गरी पठाउि ुपिेछ र सो को आिारमा मन्त्रालयले लागत अिमुाि 
तयार गरी खररद प्रकृया आरम्भ गिुच पिेछ । टेण्डर प्रकृया पनछ निमाचण कायचको गणुस्तर कायम गिच तथा 
समयमै निमाचणकायच सम्पन्न गिच सामाशिक विकास मन्त्रालयले सम्बशन्त्ित निकाय संग समन्त्िय गिुच पिेछ।स्िीकृत 
ड्रइङ तथा नडिाइि अिसुार निमाचणकायच भए िभएको बारे मन्त्रालयको प्राविनिक कमचर्ारीको टोलीले आिश्यकता 
अिसुार विद्यालयको भ्रमण गिुच पिेछ । निमाचण कायचको प्रगनतको आिारमा मन्त्रालयबाट अिगुमि गरी गराइ 
ठेकेदारलाई भकु्तािी ददि ुपिेछ । निमाचण कायच सञ्चालि अिनिमा सम्बशन्त्ित स्थािीय तहबाट नियनमत अिगुमि 
तथा आिश्यक प्राविनिक सहायताका लानग आिश्यक समन्त्िय गिुच पिेछ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त रु १ करोड तथा प्रदेिको साझेदारी रकम रु १ करोड गरी २ करोडको लागत अिमुाि 
गरी निमाचण कायचका लानग बोलपर आव्हाि गररिे छ । र निमाचण कायचको प्रगनतको आिारमा सम्बशन्त्िक 
निमाचणकताचलाई रकम निकासा ददइिेछ ।

स्िीकृत DPR/Master Plan अिसुार निमाचणको गणुस्तरी कायम हिुेछ ।बौविक अपाङ्गता भएका बालबानलकाको 
बाल अनिकारको संरिण हिुेछ ।

भौनतक निमाचण कायचको प्रगनतको निरन्त्तर अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गरी सो का आिारमा निमाचणकताचलाई भकु्तािी 
ददइिेछ ।
ठेक्का प्रकृयाका कागिात । ठेक्का प्रकृया परुा भएको हिुे । निमाचण कायाचरम्भ तथा कायाचन्त्ियि हिुे ।

३१,३२,३३. महेन्त्र मावि खलङ्गा दार् ुचला, वहमालय मावि सााँफेबगर अछाम, काशन्त्तराज्यलक्ष्मी मावि घोडाघोडी कैलाली लाई ठूला 
विद्यालयमा विकास कायचिम ।

वििरण

३०. महाकाली मावि बेलौरीमा स्थापिा गररिे प्रदेिका बौविक अपाङ्गता भएका बालबानलकाको लानग सवुििायकु्त आिासीय विद्यालयको 
स्थापिाका लानग तयार गररएको DPR / Master Plan अिसुार विद्यालय विकासका लानग प्रदेिको साझेदारीका लानग अिदुाि

वििरण
१. प्रदेि शस्थत बौविक अपाङ्गता भएका बालबानलकाको बालअनिकारको सम्बिचि र संरिण गिुच ।
स्िीकृत DPR/Master Plan अिसुार कायाचरम्भ गिच विद्यालयले मन्त्रालय संग समन्त्िय गरी स्िीकृत भौनतक 
निमाचणको प्राथनमकता नििाचरण गरी पठाउि ुपिेछ र सो को आिारमा मन्त्रालयले लागत अिमुाि तयार गरी 
खररद प्रकृया आरम्भ गिेछ । टेण्डर प्रकृया पनछ निमाचण कायचको गणुस्तर कायम गिच तथा समयमै निमाचणकायच 
सम्पन्न गिच सामाशिक विकास मन्त्रालयले सम्बशन्त्ित निकाय संग समन्त्िय गिुच पिेछ । स्िीकृत ड्रइङ तथा 
नडिाइि अिसुार निमाचणकायच भए िभएको बारे मन्त्रालयको प्राविनिक कमचर्ारीको टोलीले आिश्यकता अिसुार 
विद्यालयको भ्रमण गिुच पिेछ । निमाचण कायचको प्रगनतको आिारमा मन्त्रालयबाट अिगुमि गरी गराइ ठेकेदारलाई 
भकु्तािी ददि ुपिेछ । विद्यालय तथा मन्त्रालयले आिश्यकता अिसुार निमाचण कायचको अिगुमि तथा प्राविनिक 
सहयोगका लानग सम्बशन्त्ित स्थािीय तहसंग समन्त्िय गिुच पिेछ ।
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बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.195 31112 १ संख्या ५९३०० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.196 31112 १ संख्या ५६४०० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

भौनतक निमाचण कायचको प्रगनतको निरन्त्तर अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गरी सो का आिारमा निमाचणकताचलाई भकु्तािी 
ददइिेछ । निमाचण कायचको नियनमत अिगुमि गिुच सम्बशन्त्ित क्याम्पस तथा मन्त्रालय र निकायका कायाचलयको 
मखु्य दावयत्ि हिुेछ ।

ठेक्का प्रकृयाका कागिात । ठेक्का प्रकृया परुा भएको हिुे । निमाचण कायाचरम्भ तथा कायाचन्त्ियि हिुे ।

३५. डोटी बहमुखुी क्याम्पस भिि निमाचण ।

वििरण
१. डोटी बहमुखुी क्याम्पसको गरुु योििा अिसुार आिनुिक सवुििा यकु्त क्याम्पस भिि निमाचण गिुच ।

स्िीकृत गरुुयोििा र DPR अिसुार क्याम्पसको आिश्यकता तथा प्राथनमकताका आिारमा मन्त्रालयले लागत 
अिमुाि तयार गरी खररद प्रकृया आरम्भ गिुच पिेछ । टेण्डर प्रकृया पनछ निमाचण कायचको गणुस्तर कायम गिच 
तथा समयमै निमाचणकायच सम्पन्न गिच सामाशिक विकास मन्त्रालयले सम्बशन्त्ित निकाय संग समन्त्िय गिुच 
पिेछ।स्िीकृत ड्रइङ तथा नडिाइि अिसुार निमाचणकायच भए िभएको बारे मन्त्रालयको प्राविनिक कमचर्ारीको 
टोलीले आिश्यकता अिसुार क्याम्पस भ्रमण गिुच पिेछ । निमाचण कायचको प्रगनतको आिारमा मन्त्रालयबाट 
अिगुमि गरी गराइ ठेकेदारलाई भकु्तािी ददि ुपिेछ । निमाचण कायच सञ्चालि अिनिमा सम्बशन्त्ित क्याम्पस तथा 
विश्वविद्यालयबाट आिश्यकता अिसुार अिगुमि गिचका लानग समन्त्िय गिुच पिेछ ।

३४. कैलाली बहमुखुी क्याम्पस भिि निमाचण ।

वििरण
१. कैलाली बहमुखुी क्याम्पसको गरुु योििा अिसुार आिनुिक सवुििा यकु्त क्याम्पस भिि निमाचण गिुच ।

स्िीकृत गरुुयोििा र DPR अिसुार क्याम्पसको आिश्यकता तथा प्राथनमकताका आिारमा मन्त्रालयले लागत 
अिमुाि तयार गरी खररद प्रकृया आरम्भ गिुच पिेछ । टेण्डर प्रकृया पनछ निमाचण कायचको गणुस्तर कायम गिच 
तथा समयमै निमाचणकायच सम्पन्न गिच सामाशिक विकास मन्त्रालयले सम्बशन्त्ित निकाय संग समन्त्िय गिुच 
पिेछ।स्िीकृत ड्रइङ तथा नडिाइि अिसुार निमाचणकायच भए िभएको बारे मन्त्रालयको प्राविनिक कमचर्ारीको 
टोलीले आिश्यकता अिसुार क्याम्पस भ्रमण गिुच पिेछ । निमाचण कायचको प्रगनतको आिारमा मन्त्रालयबाट 
अिगुमि गरी गराइ ठेकेदारलाई भकु्तािी ददि ुपिेछ । निमाचण कायच सञ्चालि अिनिमा सम्बशन्त्ित क्याम्पस तथा 
विश्वविद्यालयबाट आिश्यकता अिसुार अिगुमि गिचका लानग समन्त्िय गिुच पिेछ ।

संघीय सरकारको वििेर् अिदुािबाट यस आ ि का लानग विनियोशित रकम रु ५९३०००००। पााँर् करोड 
नरयािब्बे हिार रकम को निमाचण कायच खररदबाट कायम भएको रकमको सािचिनिक खररद ऐि तथा नियमािली 
बमोशिमको रकम नियमािसुार ठेकेदारलाई भकु्तािी ददइिेछ ।
स्िीकृत DPR/Master Plan अिसुार निमाचणको गणुस्तरी कायम हिुेछ ।आिनुिक पिुाचिार सवहत क्याम्पस भिि 
तयार हिुेछ ।

प्रनत विद्यालय प्रदेि सरकारबाट विनियोशित रु १ करोड, सघीय सरकारबाट विनियोशित रकम र स्थािीय तहबाट 
विनियोशित बिेटको कूल िम्मा लागत अिमुाि हिुे गरर खररद प्रकृयाबाट निमाचण कायच गररिेछ ।

स्िीकृत DPR/Master Plan अिसुार निमाचणको गणुस्तरी कायम हिुेछ ।आिनुिक पिुाचिार सवहत ठूला 
विद्यालयमा विकासका लानग पिुाचिार तयार हिुेछ ।

भौनतक निमाचण कायचको प्रगनतको निरन्त्तर अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गरी सो का आिारमा निमाचणकताचलाई भकु्तािी 
ददइिेछ । निमाचण कायचको अिगुमि गिुच सम्बशन्त्ित विद्यालय स्थािीय तह र प्रदेि सरकारको मखु्य दावयत्ि 
हिुेछ ।

ठेक्का प्रकृयाका कागिात । ठेक्का प्रकृया परुा भएको हिुे । निमाचण कायाचरम्भ तथा कायाचन्त्ियि हिुे ।
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बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.5.22.23 31171 १ संख्या १०००० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

4.5.1.10 25311 १ संख्या १८५२५ पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode  लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
11.1.2.352 31112 १ संख्या ४७२०० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक

शिर्चक
उदे्दश्य

कायचिम प्राप्त गरेका क्याम्पसहरुमा मन्त्रालय तथा मातहतका कायाचलयले नियनमत अिगुमि गिुच पिेछ ।
कायचिमका लानग क्याम्पसहरु छिौट । अिदुाि निकासा । कायच सम्पन्न प्रनतिेदि र अशन्त्तम वकस्ता भकु्तािी 
वििरण

३8. अमरगढी बहपु्राविनिक शििालय डडेल्िरुा प ुाँिीगत निमाचण ।

वििरण
१. अमरगढी िगरपानलकामा बहपु्राविनिक शििालय स्थापिा गिुच ।

३7. सामदुावयक क्याम्पसहरुलाई िैशिक वियाकलाप सदुृढीकरण सहायता

वििरण
१. िैशिक सिुारका लानग सामदुावयक क्याम्पसमा कायचरत िििशक्तलाई प्रोत्साहि गिुच ।
मन्त्रालयले क्याम्पसका सरोकारिाला संग परामिच गरी "क्याम्पसको िैशिक सिुारका लानग प्रोत्साहि अिदुाि 
वितरण तथा कायचिम कायाचन्त्ियिका लानग कायचविनि" निमाचण गिे ।कायचविनि बमोशिम सामदुावयक 
क्याम्पसहरुबाट आिश्यक तथ्याङ्क सवहतको प्रस्ताि माग गिे । प्रस्तािका आिारमा विद्याथी संख्या, शििक 
संख्या, विद्याथीको परीिाफल, सञ्चानलत संकाय संख्या, क्याम्पसको आनथचक अिस्था आददका आिारमा अिदुाि 
वितरण गररिेछ ।
प्रनत क्याम्पस ५ लाखका दरले २० िटा क्याम्पसलाई यस अिदुाि उपलब्ि गररिेछ ।
क्याम्पसमा इ लाईबे्ररी तथा ICT Lab स्थापिा भएको हिुेछ ।

१. सूर्िा तथा सञ्चार प्रविनिको प्रयोग तथा इ पसु्तकालय स्थािपिा माफच त उच्र् शििालाई गणुस्तरीय र 
अिसुन्त्िाि केशन्त्रत बिाउि सहयोग गिुच ।
क्याम्पसलाई यस कायचिमको बारेमा िािकारी गराइ प्रस्ताि पेि गिच सािचिनिक सूर्िा आव्हाि गिुचपिेछ । 
प्राप्त प्रस्तािको मूल्याङ्कि, मन्त्रालय तथा मातहतका कायाचलयबाट अिगुमि गदाच सूर्िा तथा सञ्चार प्रविनि र ICT 
Lab सञ्चालिका लानग आिश्यक पिुाचिार (नबिलुी, इन्त्टरिेट र प्रयोग गिच सक्िे दि िििशक्त) पूरा भएका र 
यस अशघ मन्त्रालय िा मातहतका कायाचलयबाट यस िीर्चकको कायचिम प्राप्त िगरेका क्याम्पसहरुलाई 
प्राथनमकता ददइ यस अिदुािका लानग छिौट गररिेछ । छिौट भएका क्याम्पस संग सम्झौता गरी पवहलो 
वकस्तामा 50% रकम अिदुाि ददइिेछ । र कायचसम्पन्न भए पिात, मन्त्रालय तथा मातहतका कायाचलयबाट 
अिगुमि गरेपिात बााँकी ५०% अशन्त्तम भकु्तािी ददइिेछ ।
प्रनत क्याम्पस ५ लाखका दरले २० िटा क्याम्पसलाई यस अिदुाि उपलब्ि गररिेछ ।

क्याम्पसमा इ लाईबे्ररी तथा ICT Lab स्थापिा भएको हिुेछ ।
कायचिम प्राप्त गरेका क्याम्पसहरुमा मन्त्रालय तथा मातहतका कायाचलयले नियनमत अिगुमि गिुच पिेछ ।
कायचिमका लानग क्याम्पसहरु छिौट । अिदुाि निकासा । कायच सम्पन्न प्रनतिेदि र अशन्त्तम वकस्ता भकु्तािी 
वििरण

संघीय सरकारको वििेर् अिदुािबाट यस आ ि का लानग विनियोशित रकम रु ५६४०००००। पााँर् करोड 
र्ौसठ्ठी हिार रकम को निमाचण कायच खररदबाट कायम भएको रकमको सािचिनिक खररद ऐि तथा नियमािली 
बमोशिमको रकम नियमािसुार ठेकेदारलाई भकु्तािी ददइिेछ ।
स्िीकृत DPR/Master Plan अिसुार निमाचणको गणुस्तरी कायम हिुेछ ।आिनुिक पिुाचिार सवहत क्याम्पस भिि 
तयार हिुेछ ।

भौनतक निमाचण कायचको प्रगनतको निरन्त्तर अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गरी सो का आिारमा निमाचणकताचलाई भकु्तािी 
ददइिेछ । निमाचण कायचको नियनमत अिगुमि गिुच सम्बशन्त्ित क्याम्पस तथा मन्त्रालय र निकायका कायाचलयको 
मखु्य दावयत्ि हिुेछ ।
ठेक्का प्रकृयाका कागिात । ठेक्का प्रकृया परुा भएको हिुे । निमाचण कायाचरम्भ तथा कायाचन्त्ियि हिुे ।

३6. सामदुावयक क्याम्पसमा इ लाईबे्ररी ICT Lab स्थापिा सञ्चालि व्यिस्थापि तथा सदुृढीकरण कायचिम ।

वििरण
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.159 31112 1 िटा 53,500.00 पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.197 31112 1 संस्था 53,500.00 पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

बेदकोट अस्पतालको भिि निमाचण कायच प्रगनत भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

वििरण
बेदकोट अस्पतालको भिि निमाचण गरी अस्पताल संर्ालि गिच।

संर्ालि प्रविया

यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट  तथा योििा कायचन्त्ियिको लानग स्थािीय तहबाट िग्गा प्रानप्त भएपनछ 
भििको लानग डी. पी. आर., नडिाइि, लागत इशस्टमेट आदद तयार गिुचपिेछ ।
बहबुर्ीय योििा अन्त्तगचत राख्न प्रस्ताि मशन्त्रपररर्द मा पेि गिे  तथा प्रर्नलत नियमािसुार ठेक्का बन्त्दोबस्ती गररिे 
 छ ।
माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार अशख्तयारी हस्तान्त्तरण ।

प्रर्नलत नियमािसुार कायाचन्त्ियि गिे गरी डोटी शिल्ला अस्पतालमा अशख्तयारी पठाईिेछ ।
अस्पताल भिि निमाचण कायच भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले सो कायचको अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटो सवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

४०. बेदकोट अस्पताल भिि निमाचण योििा कञ्चिपरु (भिि निमाचण )

वििरण
अस्पतालको भिि निमाचण गरी गणुस्तरीय स्िास्थ्य सेिा प्रिाह गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)सम्झौता अिसुार निमाचण व्यिसायी माफच त निमाचण कायच सरु्ारु गिे ।
२)डोटी शिल्ला अस्पतालले नियनमत रुपमा निमाचण कायचको प्रानबनिक द्वारा गणुस्तर अिगुमि गिे ।
३) शिल्ला अस्पतालले कायच प्रगनत तथा प्रानबनिकको नसफाररि अिसुार सम्बशन्त्ित निमाचण व्यिसायीलाई भकु्तािी 
गिुच पिेछ ।
४)डोटी शिल्ला अस्पतालले कायच सम्पन्न मलु्यांकि र प्रनतबेदि प्रमाशणत गरी मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।

संघीय सरकारको वििेर् अिदुािबाट यस आ ि का लानग विनियोशित रकम रु ४,७२,०००००। (र्ार करोड 
बाहत्तर लाख ) रकम को निमाचण कायच खररदबाट कायम भएको रकमको सािचिनिक खररद ऐि तथा नियमािली 
बमोशिमको रकम नियमािसुार ठेकेदारलाई भकु्तािी ददइिेछ ।
स्िीकृत DPR/Master Plan अिसुार निमाचणको गणुस्तरी कायम हिुेछ ।आिनुिक पिुाचिार सवहत क्याम्पस भिि 
तयार हिुेछ ।
भौनतक निमाचण कायचको प्रगनतको निरन्त्तर अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गरी सो का आिारमा निमाचणकताचलाई भकु्तािी 
ददइिेछ । निमाचण कायचको नियनमत अिगुमि गिुच सम्बशन्त्ित क्याम्पस तथा मन्त्रालय र निकायका कायाचलयको 
मखु्य दावयत्ि हिुेछ ।
ठेक्का प्रकृयाका कागिात । ठेक्का प्रकृया परुा भएको हिुे । निमाचण कायाचरम्भ तथा कायाचन्त्ियि हिुे ।

स्िास्थ्य
३९. डोटी शिल्ला अस्पताल भिि निमाचण  (भिि निमाचण )

स्िीकृत गरुुयोििा र DPR अिसुार अमरगढी िगरपानलकाको आिश्यकता तथा प्राथनमकताका आिारमा 
मन्त्रालयले लागत अिमुाि तयार गरी खररद प्रकृया आरम्भ गिुच पिेछ । टेण्डर प्रकृया पनछ निमाचण कायचको 
गणुस्तर कायम गिच तथा समयमै निमाचणकायच सम्पन्न गिच सामाशिक विकास मन्त्रालयले सम्बशन्त्ित निकाय संग 
समन्त्िय गिुच पिेछ।स्िीकृत ड्रइङ तथा नडिाइि अिसुार निमाचणकायच भए िभएको बारे मन्त्रालयको प्राविनिक 
कमचर्ारीको टोलीले आिश्यकता अिसुार शििालयको भ्रमण गिुच पिेछ । प्राविनिक प्रनतिेदि तथा िैशिक योििा 
िाखाको नसफाररसको आिारमा मन्त्रालयबाट ठेकेदारलाई भकु्तािी ददि ुपिेछ । निमाचण कायच सञ्चालि अिनिमा 
अमरगढी िगरपानलकाबाट समेत अिगुमि गिचका लानग समन्त्िय गिुच पिेछ ।
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.328 31112 1 भिि 5,000.00 पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.350 31112 1 भिि 88,200.00  पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.332 31112 1 िटा 2,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

वििरण
िेपाल शर्वकत्सक संघ, सदूुरपशिम प्रदेिको भिि निमाचण गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)    यस िीर्चकमा विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिका लानग प्रस्ताि माग गररिे छ।
२)    प्रस्तावित भििको िक्सा र अिमुानित लागत सामाशिक नबकास मन्त्रालयमा पेि गिुच पिेछ।
३)    िेपाल  शर्वकत्सक संघ द्वारा पेि गररएको प्रस्तािमा छलफल गरी संघ र सामाशिक विकास मन्त्रालय बीर् 
ितच सवहतको सम्झौता गररिे छ ।

४)    िेपाल  शर्वकत्सक संघ, सदूुरपशिमले सम्झौता र प्रर्नलत नियमािसुार आिश्यक कायाचन्त्ियि गिुचपिेछ।

५)    मन्त्रालयले कायच प्रगनत, नबल र प्रानबनिकको िापिांर् पशुस्तकाको आिारमा भकु्तािी गिेछ।

६)    बिेट कायाचन्त्ियि सम्पन्न भए सोको प्रनतिेदि सम्पन्न भएको १५ ददि नभर मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ।

७)    उक्त भििमा मन्त्रालयबाट आनथचक सहयोग भएको ब्यहोरा  उल्लेख गिुचपिेछ ।

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।
लशम्कर्हुा सामदुावयक अस्पतालको भिि निमाचण कायच प्रारम्भ भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।
4३.िेपाल शर्वकत्सक संघ, सदूुरपशिम प्रदेि कायाचलयको भिि निमाचण (भिि निमाचण )

वििरण
लशम्कर्हुा सामदुावयक अस्पतालको को भिि निमाचण गरी अस्पताल संर्ालि गिच ।

संर्ालि प्रविया

यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट  तथा योििा कायचन्त्ियिको लानग स्थािीय तहबाट  िग्गा प्रानप्त भए पनछ 
भििको लानग डी. पी. आर.,  नडिाइि, लागत इशस्टमेट आदद तयार गिुचपिेछ ।

बहबुर्ीय योििा अन्त्तगचत राख्न प्रस्ताि मशन्त्रपररर्द मा पेि गिे तथा
प्रर्नलत नियमािसुार ठेक्का बन्त्दोबस्ती गररिे छ ।

स्िीकृत बिेट कायाचन्त्ियिको लानग अशख्तयारी हस्तातरण गररिेछ ।
प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्रको वप्रफ्याि भिि निमाचण कायच सम्पन्न भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसाुर मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले सो कायचको अिगुमि गिेछ ।
फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड, योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

४२. लशम्कर्हुा सामदुावयक अस्पतालको भिि निमाचण

प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्रको वप्रफ्याि भिि निमाचण गरी संर्ालि गिच ।

संर्ालि प्रविया

१) यस शिर्चकमा विनियोशित बिेट तथा कायचिम कायचन्त्ियिको लानग प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्र, 
कंर्िपरुमा खर्च मागचदिचि सवहत बिेट तथा कायचिम हस्तान्त्तरण गररिेछ ।

२) प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्रले वप्रफ्याि भििको लानग  नडिाइि, लागत इशस्टमेट आदद तयार गिुचपिेछ ।

३) वप्रफ्याि भिि निमाचणको नडिाइि तयार गदाच मन्त्रालयको सम्बशन्त्ित महािाखासंग समन्त्िय गिुचपिेछ ।
४)  कायच सम्पन्न प्रनतिेदि यस मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।

४१.  महाकाली आयिेुद और्िालय कंर्िपरुमा प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्रको वप्रफ्याब भिि निमाचण (भिि निमाचण)

वििरण
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बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.355.1 31112 1 िटा 37,500.00  पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.355.2 31112 1 िटा 20,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.355.3 31112 1 िटा 20,000.00  पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड स्िीकृत बिेट कायाचन्त्ियिको लानग अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ ।

वििरण
महाकाली अस्पतालको ईमिेशन्त्स भिि निमाचण गरी आकशस्मक स्िास्थ्य सेिा प्रिाह गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)सम्झौता अिसुार निमाचण व्यिसायी माफच त निमाचण कायच सरु्ारु गिे ।
२) नियनमत रुपमा निमाचण कायचको प्रानबनिक द्वारा गणुस्तर अिगुमि गिे ।
३) कायच प्रगनत तथा प्रानबनिकको नसफाररि अिसुार सम्बशन्त्ित निमाचण व्यिसायीलाई भकु्तािी गिुच पिेछ।
४) कायच सम्पन्न मलु्यांकि र प्रनतबेदि प्रमाशणत गरी मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ।

स्िास्थ्य कायाचलयमा बिेट तथा आशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ ।
स्िास्थ्य कायाचलय, बािरुाको भिि निमाचण कायच प्रगनतमा हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड, योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।
 4६. महाकाली अस्पतालको ईमिेशन्त्स भिि निमाचण  (िहिुवर्चय निमाचण/ भिि निमाचण )

वििरण
स्िास्थ्य कायाचलय, बािरुाको भिि निमाचण गरी सेिा प्रिाह गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)सम्झौता अिसुार निमाचण व्यिसायी माफच त निमाचण कायच सरु्ारु गिे ।
२) नियनमत रुपमा निमाचण कायचको प्रानबनिक द्वारा गणुस्तर अिगुमि गिे ।
३) कायच प्रगनत तथा प्रानबनिकको नसफाररि अिसुार सम्बशन्त्ित निमाचण व्यिसायीलाई भकु्तािी गिुच पिेछ।
४) कायच सम्पन्न मलु्यांकि र प्रनतबेदि प्रमाशणत गरी मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ।

प्रर्नलत नियमािसुार कायचन्त्ियि गिे गरी महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, कंर्िपरुमा अशख्तयारी पठाइिेछ ।
महाकाली अस्पतालको स्टाफ क्िाटर निमाचण कायच प्रगनत भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।
4५.स्िास्थ्य कायाचलय िािरुाको  भिि निमाचण (बह ुबवर्चय निमाचण/भिि निमाचण)

वििरण
महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको स्टाफ क्िाटर निमाचण गरी शर्वकत्सक तथा स्िास्थ्यकमीहरुलाई आिास 
सवुििाको व्यिस्था गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)सम्झौता अिसुार निमाचण व्यिसायी माफच त निमाचण कायच सरु्ारु गिे ।
२) नियनमत रुपमा निमाचण कायचको प्रानबनिक द्वारा गणुस्तर अिगुमि गिे ।
३) कायच प्रगनत तथा प्रानबनिकको नसफाररि अिसुार सम्बशन्त्ित निमाचण व्यिसायीलाई भकु्तािी गिुच पिेछ ।
४) कायच सम्पन्न मलु्यांकि र प्रनतबेदि प्रमाशणत गरी मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ

मन्त्रालयले िेपाल शर्वकत्सक संघ, सदूुरपशिमलाई सम्झौता बमोशिमको रकम उपलब्ि गराउिे छ ।
िेपाल शर्वकत्सक संघ, सदूुरपशिम प्रदेिको भिि निमाचण भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।
4४.महाकाली अस्पतालको स्टाफ क्िाटर निमाचण (िहिुवर्चय, भिि निमाचण)
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अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.355.4 31112 1 िटा 2,500.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.355.5 31112 1 िटा 10,000.00  पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.1.2.356 31112 5 िटा 10,000.00  दोस्रो  र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

वििरण
प्रदेि अन्त्तगचतका स्थािीय तहहरुमा आिारभतू स्िास्थ्य केन्त्रहरुको भिि निमाचण गरी गणुस्तरीय आिारभतू 
स्िास्थ्य सेिाको पहुाँर्को सनुिशितता गिच ।

संर्ालि प्रविया

१) कायचिम कायाचन्त्ियिको लानग तोवकएको ढााँर्ामा स्थािीय तहहरुबाट प्रस्ताि माग गररिेछ ।

२) सम्बशन्त्ित स्थािीय तहको प्राविनिक लागत इविमेट अिसुार मन्त्रालयबाट उपलब्ि गराईिे वित्तीय 
साझेदारीको कशम्तमा दोब्बर कुल आयोििा रकम हिुेगरी भिि निमाचण कायचिममा साझेदारी गररिेछ। स्थािीय 
तहले भौगोनलक पररिेि अिसुारको भिि बिाउाँि कुिै बािा पिेछैि ।

स्िीकृत बिेट कायाचन्त्ियिको लानग शिल्ला अस्पतालमा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ ।
शिल्ला अस्पताल अछामको भिि निमाचण कायच प्रगनतमा हिुेछ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।
4९.स्थािीय तह संगको ५०% लागत साझेदारीमा आिारभतू स्िास्थ्य केन्त्र भिि निमाचण (भिि निमाचण )

वििरण
शिल्ला अस्पताल अछामको भिि निमाचण गरी स्िास्थ्य सेिा प्रिाह गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)सम्झौता अिसुार निमाचण व्यिसायी माफच त निमाचण कायच सरु्ारु गिे ।
२) नियनमत रुपमा निमाचण कायचको प्रानबनिक द्वारा गणुस्तर अिगुमि गिे ।
३) कायच प्रगनत तथा प्रानबनिकको नसफाररि अिसुार सम्बशन्त्ित निमाचण व्यिसायीलाई भकु्तािी गिुच पिेछ।
४) कायच सम्पन्न मलु्यांकि र प्रनतबेदि प्रमाशणत गरी मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ।

यस शिर्चकमा विनियोशित बिेट तथा कायचिमको लानग स्िास्थ्य कायाचलय कैलालीलाई  अशख्तयारी  हस्तान्त्तरण 
गररिेछ ।
लशम्कर्हुा सामदुावयक अस्पतालको भिि निमाचण कायच प्रगनतमा हिुेछ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय, स्िास्थ्य निदेििालय डोटी र स्िास्थ्य कायाचलय कैलालीले अिगुमि तथा 
मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

4८. शिल्ला अस्पताल अछामको अस्पताल स्तरोन्ननतको भिि निमाचण (िहिुवर्चय निमाचण(भिि निमाचण)

वििरण
लशम्कर्हुा सामदुावयक अस्पतालको भिि निमाचण गरी स्िास्थ्य सेिा प्रिाह गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)सम्झौता अिसुार निमाचण व्यिसायी माफच त निमाचण कायच सरु्ारु गिे ।
२) नियनमत रुपमा निमाचण कायचको प्रानबनिक द्वारा गणुस्तर अिगुमि गिे ।
३) कायच प्रगनत तथा प्रानबनिकको नसफाररि अिसुार सम्बशन्त्ित निमाचण व्यिसायीलाई भकु्तािी गिुच पिेछ।
४) कायच सम्पन्न मलु्यांकि र प्रनतबेदि प्रमाशणत गरी मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, कंर्िपरुको भिि निमाचण कायच प्रगनतमा हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।
4७.लम्कीर्हुा सामदुावयक अस्पतालको भिि निमाचण िमागत  (बहबुवर्चय निमाचण/भिि निमाचण)
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बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.3.9.93 31122 1 िटा 2,500.00  पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.3.9.98 31122 1 पटक 10,000.00  पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

वििरण
स्थािीय तहहरुमा प्रयोगिाला स्थापिा तथा संर्ालिका  लानग आिश्यक मेशििरी, औिार, उपकरण, सामग्री 
उपलब्ि गराई गणुस्तरीय प्रयोगिाला सेिा प्रदाि गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)    प्रदेि ििस्िास्थ्य प्रयोगिालाको समन्त्ियमा स्थािीय तहको प्रयोगिाला संर्ालिका लानग आिश्यक 
मेशििरी, औिार, उपकरण, लगायत सामग्रीको सरु्ी तयार गिुच पिेछ ।
२)    प्रस्तावित सामग्रीको सरु्ीअिसुार स्पेनसवफकेसि स्िीकृत गराई  टेन्त्डरका  कागिात तयार गिे
३)    साबचिनिक खररद ऐि नियम अिसुार बोलपर आव्हाि  गिे
४)    नियमािसुारको सामग्री खररद गरी सामग्री दाशखला गिे

५)    िििशक्त र भौनतक पूिाचिार सनुिशित भएका स्िास्थ्य संस्थालाई छिौट गदाच प्रस्ताि माग गिे।

६)    छिौट भएको स्थािीय तह/प्रयोगिालालाई आिश्यक सामग्री हस्तान्त्तरण गिुच पिेछ ।
७)    स्िास्थ्य संस्थाको छिौट मा. मन्त्रीस्तरीय निणचयािसुार हिुेछ ।

सम्बशन्त्ित महािाखाको प्रस्ताि अिसुार ।
MRI खररद प्रविया सम्पन्न भएको हिुेछ ।
मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

प्रस्ताि पर, सम्झौता पर, फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।
5१. प्रयोगिाला स्थापिाका लानग स्थािीय तहसंगको लागत साझेदारीमा आिश्यक मेशििरी औिार व्यिस्थापि (स्िास्थ्य तथा 
शर्वकत्सासंग सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा मेिीि औिार)

५०. M R I मेशिि खररद(स्िास्थ्य तथा शर्वकत्सासंग सम्बन्त्िी  यन्त्र,उपकरण तथा मेिीि औिार)

वििरण
सेती प्रादेशिक अस्पताललाई MRI मेनसि खररद प्रवियाका लानग सहयोग गिच ।

संर्ालि प्रविया

१) सेती प्रादेशिक अस्पतालले MRI मेनसि खररदका लानग विस्ततृ प्रस्ताि मन्त्रालयमा पेि गिेछ ।
२) पेि गररएको प्रस्ताि अिसुार MRI मेनसि खररदको लानग अपगु देशखएमा सम्बशन्त्ित महािाखाको नसफाररसको 
आिारमा खर्च सवहतको मागचदिचि सम्झौता बमोशिम प्रर्नलत नियमािसुार कायचन्त्ियि गिे गरी सेती प्रादेशिक 
अस्पताललाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण  गररिेछ ।

8)उक्त भििमा मन्त्रालयबाट प्राप्त वित्तीय सहयोगको वििरण उल्लेख गरेको हिुपुिेछ ।
सम्बशन्त्ित स्थािीय तहलाई सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम विनतय हस्तान्त्तरण गररिेछ।
आिारभतू स्िास्थ्य सेिाको पहुाँर् बढेको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

सम्झौता पर, फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड, योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

संर्ालि प्रविया

३) स्थािीय तहले प्रस्ताि गदाच कायचपानलकाको निणचय अिसुार वित्तीय साझेदारी र भिि निमाचण सम्पन्न पिात 
संर्ालिको प्रनतबद्दता पानलकाको हिुे भिी निणचय गरेको हिुपिेछ ।
4) प्रत्येक शिल्लामा १ िटा आिारभतू स्िास्थ्य केन्त्रको भिि निमाचण गिे र वहमाली शिल्लामा १२ लाख, 
पहाडी शिल्लामा ११ लाख र तराईका शिल्लामा १० लाखका दरले वित्तीय साझेदारी गररिेछ ।
5) कुिै शिल्लाको स्थािीय तहबाट प्रस्ताि प्राप्त हिु िआएमा मन्त्रालयको मशन्त्रस्तरीय निणचयािसुार अन्त्य 
शिल्लामा विनियोिि गररिेछ ।
6) प्रस्ताि छिौट गदाच स्िास्थ्य संस्था िभएका िडा, पहुाँर् भन्त्दा टाढा रहेका समदुाय, िोशखम समहु रहेका 
स्थाि लगायतका आिारहरु सवहतको मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अिसुार गिुच पिेछ ।
7) यसरी निमाचण हिुे योििा यसै आनथचक िर्च नभर सम्पन्न गरर सक्िपुिेछ।यस योििाको रकम अको आनथचक 
बर्चमा दावयत्ि सिृिा गिच पाईिेछैि।
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बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.3.9.99 31122 1 पटक 5,000.00  पवहलो, दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.3.9.106 31122 4 िटा 5,000.00  पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

सम्झौता अिसुारको बिेट आाँखा अस्पताललाई उपलब्ि गराउिे ।
गेटा आाँखा अस्पतालको उपर्ार सेिा  गणुस्तर र कभरेि िवृि हिुेछ ।
मन्त्रलाय र स्िास्थ्य निदेिेिालयले आिश्यकता आिसुार सो कायचको अिगुमि गिेछ ।

वििरण
गेटा आाँखा अस्पतालको उपर्ार सेिा सदुृढीकरणका गरी सेिाको गणुस्तर र कभरेि िवृि गिच ।

संर्ालि प्रविया

१) गेटा आखा आस्पताल कैलाली बाट प्राप्त बिेट नसमा नभर ब्यिस्थापि गिच सवकिे मेनसिरी उपकरण खररद, 
मेनसिको आिश्यकता र औशर्त्यता सवहत प्रस्ताब माग गिे ।

२) अस्पताल बाट प्राप्त प्रस्ताबलाई आिार मािी गेटा आखा अस्पतालको प्रनतनिनिसंग आिश्यक छलफल गिे।

३) मेनसिरी उपकरण खररद गदाच सकेसम्म िेरै ििता उक्त सेिाबाट लाभाशन्त्ित हिु सक्ि,े ददघचकानलि संर्ालि 
गिच सवकि,े सशिलै ममचत सम्भार गिे सवकिे आददका आिारलाई प्राथनमकतामा  राख्न ुपिेछ।
४)छलफल पिात उपयकु्त लागेका औिार, उपकरण प्रर्नलत नियमािसुार खररद गिे, खर्च मागचदिचि, संर्ालि 
ितच, मन्त्रालय को िाम उल्लेख गिे लगायतका बुाँदाहरु सवहतको ितच रहिे गरी सम्झौता गिे र सोवह अिसुार 
बिेट गेटा आाँखा अस्पताल कैलालीलाई ददिपुिे।
६) खररद पिात फोटो सवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि यस मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउिे ।

यस शिर्चक अन्त्तगचतको बिेट कायाचन्त्ियि सामाशिक विकास मन्त्रालय/प्रदेि स्िास्थ्य आपूनतच व्यिस्थापि 
केन्त्रलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ ।
अस्पतालमा आकशस्मक स्िास्थ्य सेिा थप सदुृढ हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटो सवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा
५३.गेटा आाँखा अस्पताललाई औिार उपकरण खररद(स्िास्थ्य तथा  शर्वकत्सासंग सम्बन्त्िी यन्त्र,उपकरण तथा मेिीि औिार)

वििरण
प्रदेि अन्त्तगचतका तथा  स्थािीय तहका अस्पतालहरुलाई औिार उपकरण उपलब्ि गराई आकशस्मक सेिा 
प्रिाहलाई थप व्यिशस्थत बिाउिे ।

संर्ालि प्रविया

१) आकशस्मक सेिा प्रिाहलाई थप व्यिशस्थत गिच आिश्यक मेशििरी, औिार, उपकरण, लगायत सामग्रीको सरु्ी 
तयार गिे ।
२)प्रस्तावित सामग्रीको सरु्ीअिसुार स्पेनसवफकेसि स्िीकृत गराई टेन्त्डरका कागिात तयार गिे ।
३)साबचिनिक खररद ऐि, नियम अिसुार बोलपर आव्हाि गिे ।
४)नियमािसुारको सामग्री खररद गरी सामग्री दाशखला गिे ।
५)िििशक्त र भौनतक पूिाचिार सनुिशित भएका अस्पताललाई आिश्यक सामग्री उपलब्ि गराउिे ।
६) मन्त्रालयले तोकेको अस्पताललाई औिार उपकरण हस्तान्त्तरण गिुच पिेछ ।

यस शिर्चक अन्त्तगचतको बिेट कायाचन्त्ियि सामाशिक विकास मन्त्रालय/प्रदेि स्िास्थ्य आपूनतच व्यिस्थापि 
केन्त्रलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ ।
प्रयोगिाला सेिा विस्तार भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड, योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।
5२.संस्थागत आकशस्मक सेिा प्रिाहलाई थप व्यिस्थापि गिच औिार उपकरण व्यिस्थापि (स्िास्थ्य तथा शर्वकत्सासंग सम्बन्त्िी 
यन्त्र,उपकरण तथा मेिीि औिार)
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प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.4.22.219 31159 1 संख्या 5,000.00  पवहलो / दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

11.4.22.241 31159 15 िटा 15,000.00   दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

1.2.5.7 21135 140 ििा 42,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

5६. स्िास्थ्यकमी प्रोत्साहि कायचिम(प्रोत्साहि भत्ता)

वििरण
 शर्वकत्सक, िसच लगायत स्िास्थ्यकमीहरुलाई गणुस्तर स्िास्थ्य सेिा प्रिाहका लानग अनभप्ररेरत गिच ।



संर्ालि प्रविया

१) यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेटबाट स्िास्थ्यकमी प्रोत्साहि सम्बन्त्िी कायचविनि  बिाउाँि पनि खर्च गिच 
सवकिेछ ।

वििरण
स्थािीय तह अन्त्तगचतका स्िास्थ्य र्ौकी र सामदुावयक अस्पतालहरुको स्िास्थ्य सेिा गणुस्तर र कभरेि अनभिवृि 
गिच ।

यस शिर्चक अन्त्तगचतको बिेट कायाचन्त्ियि स्थािीय तह अन्त्तगचतका स्िास्थ्य र्ौकी र सामदुावयक अस्पतालहरुलाई 
लागत साझेदारीमा पूशिगत सिुार तथा व्यिस्थापि मापदण्ड/कायचविनि/निदेशिका अिसुार हिुेछ ।

कायचविनिमा तोवकए बमोशिम ।
स्थािीय तह अन्त्तगचतका स्िास्थ्य र्ौकी र सामदुावयक अस्पतालहरुलाई लागत साझेदारीमा पुाँिीगत सिुार तथा 
व्यिस्थापिका कायचिम संर्ालि भई स्िास्थ्य सेिा सदुृढ हिुेछ ।
मन्त्रालय, स्िास्थ्य निदेििालय र सम्बशन्त्ित शिल्लाको स्िास्थ्य कायाचलयले सो कायचको अिगुमि तथा मलु्यांकि 
गिेछ ।

स्िीकृत बिेट कायाचन्त्ियिको लानग माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार सम्बशन्त्ित अस्पताललाई अशख्तयारी प्रदाि 
गररिेछ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा ईकाई स्थापिा तथा संर्ालि भएको हिुेछ ।
मन्त्रालयले उक्त कायचको अिगुमि र मूल्याङ्कि गिेछ ।

फोटोसवहत को कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा  ।
 5५. स्थािीय तह अन्त्तगचतका स्िास्थ्य र्ौकी र सामदुावयक अस्पतालहरुलाई लागत साझेदारीमा पूशिगत सिुार तथा व्यिस्थापि(अन्त्य 
सािचिनिक निमाचण)

वििरण
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा ईकाई स्थापिा तथा संर्ालि गिे ।

संर्ालि प्रविया

१) सेती प्रादेशिक अस्पतालको ट्रमा संग सम्बशन्त्ित नबिेर्ज्ञको संयोिकत्ि र व्यिस्थापि सनमनतका सदस्यको 
समेत सहभानगता हिुे गरी बढीमा ५ ििाको समूह बिाई ट्रमा ईकाई स्थापिा एबं संर्ालिको प्रस्ताब तयार गिे 
।
२) ट्रमा इकाई स्थापिा तथा संर्ालिको लानग सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उक्त बिेटको  अशख्तयारी  पठाउिपुिे 
।

३) ट्रमा इकाई स्थापिा एिं संर्ालि सम्बन्त्िी थप  िािकारीको लानग  संघीय सरकारको सो सम्बशन्त्ि 
निकायहरुसंग आिश्यक समन्त्िय र सहकायच गरी कायचन्त्ियिको व्यिस्था समेत नमलाउि सवकिेछ ।

सम्झौता पर, फोटोसवहत को कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

5४.सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा इकाई स्थापिा तथा संर्ालि (अन्त्य  सािचिनिक निमाचण)
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बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.4.12.10 22315 1 निरन्त्तर 1,000.00  पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.5.4.9 22412 3 िटा 1,500.00  पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.6.6.82 22512 1 पटक 800  दोस्रो  र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

वििरण
प्रदेि मातहतका स्िास्थ्य संस्थामा कायचरत शर्वकत्सक तथा स्िास्थ्यकमीहरुलाई आिश्यक नसपमलुक तानलम 
प्रदाि गिच ।

मशन्त्रस्तरीय निणचयािसुार हिुेछ ।
मातहतका अस्पतालहरुमा िडाि भएका सफ्टिेयरहरुको ििीकरण भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

आश्यकता र औशर्त्यता पवुि हिुे वििरण, फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।
 5९. सामाशिक विकास मन्त्रालय र NMA सदूुरपशिम प्रदेिको सहकायचमा Skill Based तानलम (गोवष्ठ तथा कायचिाला)

वििरण
प्रदेि मातहतका अस्पतालहरुका EHRS सफ्टिेयरहरुको ििीकरण गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)    मातहतका अस्पतालहरु बाट िडाि भएका सफ्टिेयरहरुको ििीकरणका लानग प्रस्ताि माग भई आएमा 
आिश्यकता र औशर्त्यताको आिारमा ििीकरण िलु्क बराबरको रकम हस्तान्त्तरण गररिेछ ।
२) सम्बशन्त्ित अस्पतालले ििीकरण गिुचपिे सफ्टिेयरको वििरण पेि गिुचपिेछ ।
३) अन्त्य व्यिस्था मा. मशन्त्रस्तरीय निणचयािसुार हिुेछ ।

मन्त्रालयको सशर्िस्तरबाट स्िीकृत खर्च मापदण्ड अिसुार बिेट बााँडफांड गररिेछ ।
स्िास्थ्य सम्बन्त्िी सरु्िा, संर्ार र व्यिहार पररबतचि गिच मदत पगु्िेछ ।
मन्त्रालयले सो सम्बन्त्िी कायचिमको अिगुमि र मूल्याङ्कि गिेछ ।

सम्बशन्त्ित सामग्रीको छायााँ प्रनत/ फोटो सवहतको कायच सम्पन्न प्रनतबेदि ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।
5८. EHRS व्यिस्थापि कायचिम (ििीकरण खर्च)

वििरण
स्िास्थ्य सम्बन्त्िी ििरे्तिा मलुक सामग्री, िीनत, रणिीनत कायचविनि, प्रोटोकल आदद प्रकािि, प्रसारण र छपाई 
गिच ।

संर्ालि प्रविया

१) यस शिर्चकमा विनियोशित बिेटबाट स्िास्थ्य संग सम्बशन्त्ित महािाखाले नसफाररस िा तयार गरेको स्िास्थ्य 
िेरको संदेि सामग्री छपाई एबं प्रकािि गररिेछ ।
२) प्रादेशिक स्िास्थ्य सूर्िा संदेि सामग्री प्रसारणको लानग आिश्यक पिे बिेट यसै शिर्चकमा व्यस्थापि 
गररिेछ ।

३) स्िास्थ्य सम्बन्त्िी सूर्िा संदेि सामग्री प्रसारणको लानग निशित  खर्च मापदण्ड बिाइ कायचन्त्ियि गररिेछ ।

४) स्िास्थ्य संदेि प्रसारण सम्बन्त्िी खर्च स्िीकृत मापदण्ड अिसुार हिुेछ ।

स्िीकृत कायचविनि िा निदेशिकामा तोवकए बमोशिम ।
 शर्वकत्सक, िसच लगायत स्िास्थ्यकमीहरुको उपलब्िता र सेिा प्रिाहमा सिुार हिुेछ ।
१) कायचविनि  िा निदेशिकामा उल्लेख भएबमोशिम ।
स्िीकृत कायचविनि िा निदेशिकामा तोवकए बमोशिम ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा/अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

5७.स्िास्थ्य सम्बन्त्िी सामग्री प्रकािि, प्रसारण र छपाई(छपाई खर्च)



संर्ालि प्रविया

२) मशन्त्रपररर्द िा मशन्त्रस्तरीय स्िीकृत कायचविनि  िा निदेशिका अिसाुर माग भईआएको रकम र सम्बशन्त्ित 
महािाखाको नसफाररसमा मन्त्रालयको निणचय आिसुार गररिेछ ।
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बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1043 22522 10 पटक 250  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

शिम्मेिार महािाखा

P L MB IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1069 22522 1 निरन्त्तर 700  पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

सशर्िस्तरीय निणचयािसुार स्िीकृत भएबमोशिम हिुेछ ।
स्िास्थ्य सम्बन्त्िी विनभन्न ऐि, मापदण्ड, निदेशिका आदद हरुको मस्योदा तयार तथा स्िीकृत भएको हिुेछ ।
मन्त्रालयले सो कायचको अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहत को कायच सम्पन्न प्रनतिेदि ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।
6१. स्िास्थ्य सम्बन्त्िी ऐि, काििु, िीनत, निदेशिका, प्रादेशिक स्िास्थ्य िीनत समेत, कायचविनि, मापदण्ड, सािचिनिक र निशि सेिा प्रिाह 
गिे स्िास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्ड तिुचमा तयारी तथा निमाचण(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
स्िास्थ्य सम्बन्त्िी ऐि, नियम, िीनत निमाचण गरी स्िास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्ड तिुचमा गिे तथा नियमि गिे ।

संर्ालि प्रविया

१) यस शिर्चकमा विनियोशित बिेटबाट स्िास्थ्य सम्बन्त्िी िीनत, निदेशिका, मागचदिचि आदद तिुचमाको लानग 
आिश्यक कायचहरु गररिेछ ।
२) सरोकारिालाहरु संगको समन्त्िय र सहकायचमा मन्त्रालयले िीनतको प्रारशम्भक मस्यौदा तयार गिेछ ।
३) छलफलमा आिश्यक खािा, खाि, दै.भ्र.भ., मसलन्त्द र यातायात व्यिस्थापिको लानग शिर्चक अिसुार 
खर्चसवहतको वििरण बिाई सशर्िस्तरीय निणचय अिसुार आिश्यक   कायचन्त्ियि गिुचपिेछ ।

सशर्िस्तरीय निणचयािसुार स्िीकृत भए बमोशिम हिुेछ ।
स्िास्थ्य सम्बन्त्िी ििरे्तिामलुक कायचिमहरुले कमचर्ारीहरु तथा समदुायस्तरमा समेत स्िास्थ्य सम्बन्त्िी 
ििरे्तिा फैनलएको हिुेछ ।
मन्त्रालयले सो सम्बन्त्िी कायचिमको अिगुमि र मूल्याङ्कि गिेछ ।

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
१) निणचयको वटप्पणी ।
२) फोटोसवहत को कायच सम्पन्न प्रनतिेदि ।

वििरण
स्िास्थ्य सम्बन्त्िी विनभन्न ददिसहरुको अिसरमा ििरे्तिामलुक कायचिमहरु गिे/गराउिे ।

संर्ालि प्रविया

१)    प्रस्तावित लागत सवहतको वियाकलाप आिसुार खर्च वििरण तयार गरी मन्त्रालयको निणचयिसुार कायचन्त्ियि 
गररिेछ ।
२)     कायच सम्पन्न भए पिात फोटोसवहतको प्रनतिेदि बिाउिपुिेछ ।
३)     प्रनत ददिस बढीमा एक लाखसम्म प्रर्नलत नियमािसुार खर्च गिच सवकिेछ ।
४ ) मातहत कायाचलयबाट रकम माग भै आएमा यस शिर्चकबाट समशन्त्ित नबर्यमा खर्च गिे गरी  रकम 
उपलब्ि गराउि सवकिेछ ।

सशर्िस्तरीय निणचयािसुार स्िीकृत भएबमोशिम हिुेछ ।

शर्वकत्सक तथा स्िास्थ्यकमीहरुलाई स्िास्थ्य सम्बन्त्िी विनभन्न नसपमलुक तानलमहरु प्रदाि गररएको हिुेछ ।

आिश्यकताका अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिे ।

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा
६०. स्िास्थ्य सम्बन्त्िी ददिसहरु मिाउिे (विश्व स्िास्थ्य ददिस, खोप ददिस, पररिार नियोिि ददिस ,विश्व एड्स ददिस ,ियरोग ददिस, 
योग ददिस आदी)(स्िास्थ्य सेिा)

संर्ालि प्रविया

१)उक्त बिेट कायाचन्त्ियिको लानग कायचिमको NMA साँग प्रस्ताि माग गररिेछ ।
२) NMA ले पेि गरेको प्रस्तािमा छलफल गरी मन्त्रालयले  सम्झौता गररिेछ  ।
३) NMA कायच सम्पन्न प्रनतबेदि र नबल भपाचइ पेि गरे पनछ भकु्तािी गररिेछ ।
४) तानलमको फलोअप NMA ले िै गिुच पिेछ ।
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1450 22522 1 निरन्त्तर 4,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1568 22522 1 पटक/संख्या 500  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1596 22522 1 पटक 42,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा/अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

कोनभड १९ संिमण महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम, उपर्ार तथा व्यस्थापि गिच ।
स्िीकृत कोनभड १९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपर्ार र व्यिस्थापि सम्बन्त्िी खर्च (मापदण्ड) कायचविनि २०७८ 
बमोशिम हिुेछ ।
स्िीकृत बिेट कायाचन्त्ियिको लानग स्िीकृत  अिसुार गररिेछ ।
कोनभड १९ संिमण महामारीको व्यिस्थापि भएको हिुेछ ।
मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहत को कायच सम्पन्न प्रनतिेदि ।

प्रदेिमा व्याप्त रहेका विनभन्न रोगहरुको अध्ययि/अिसुन्त्िाि बाट रोगहरुको िािकारी तथा व्यस्थापिमा सहयोग 
पगु्िेछ  ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
प्रस्ताि पर, फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा/अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

6४. कोनभड १९ रोग पवहर्ाि, उपर्ार, रोकथाम, निदाि,नियन्त्रण तथा व्यिस्थापि (मापदण्ड िमोशिम मन्त्रालयको पिुच स्िीकृनत नलएर 
मार खर्च गिे)(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण

वििरण
प्रदेिमा व्याप्त रहेका विनभन्न रोगहरुको अध्ययि/अिसुन्त्िाि गरी त्यसको व्यिस्थापिमा सहयोग पयुाचउि ।

संर्ालि प्रविया

१) मन्त्रालय ले अध्ययि/अिसुन्त्िािको आिश्यक विर्य छिौट गरी कायच िेरगत वििरण (TOR) तयार गिेछ 
।
२) कायच िेरगत वििरण अिसुार अध्ययि/अिसुन्त्िाि कायच सम्पन्न गरी प्राप्त भएको  प्रनतिेदिलाई  सम्बशन्त्ित 
रोग/स्िास्थ्य समस्या व्यिस्थापिका लानग आिश्यक स्रोतको रुपमा उपयोग गिुच पिेछ।
सशर्िस्तरीय निणचयािसुार स्िीकृत भएबमोशिम हिुेछ ।

स्िीकृत बिेट कायाचन्त्ियिको लानग सम्बशन्त्ित केन्त्रलाई अशख्तयारी प्रदाि गररिेछ ।
प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्रको कायाचलय संर्ालि भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहत को कायच सम्पन्न प्रनतिेदि ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।
6३.सदूुरपशिम प्रदेिमा व्याप्त रहेका रोगहरु सम्बन्त्िी अध्ययि/अिसुन्त्िाि(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
महाकाली आयिेुद और्िालय पररसरमा प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्र संर्ालि गिच

संर्ालि प्रविया

१) यस शिर्चकमा विनियोशित बिेटबाट महाकाली आयिेुद और्िालय पररसरमा प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्र 
संर्ालि तथा व्यिस्थापिको लानग आिश्यक  कायचहरु गररिेछ ।
२) मन्त्रालयले विनियोिीट बिेट तथा कायचिम कायचन्त्ियिको लानग प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्र, 
कंर्िपरुलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ ।
३) प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्र, कंर्िपरुले प्रर्नलत नियमािसुार औिार उपकरण खररद, िििशक्त 
व्यिस्थापि, कायाचलय संर्ालि लगायतका आिश्यक कायचहरु गिुचपिेछ ।
४) प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्र स्थापिा, संर्ालि एिं व्यिस्थापि सम्बन्त्िी अन्त्य व्यिस्था मन्त्रालयले तोके 
िमोशिम हिुेछ ।

6२. महाकाली आयिेुद और्िालय पररसरमा प्रादेशिक स्िास्थ्य प्रििचि केन्त्र संर्ालि तथा व्यिस्थापि(स्िास्थ्य सेिा)
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1592 22522 10 पटक 1,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1599 22522 1 पटक 1,000.00  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1604 22522 1 पटक 1,200.00  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

वििरण

खोपका सरु्ांकहरु कम भएका स्थानिय तहका स्िास्थ्यकमी र भ्याशक्सिेटरको िमता अनभिवृि गिच

प्रनत अस्पताल ५ लाखको पररनि नभर रही आिश्यक तानलम सामग्री, फनिचर्र र मरम्मत सम्भार गिुच पिेछ।

सम्बशन्त्ित अस्पतालमा तानलम केन्त्रको स्थापिामा सहयोग पगु्िेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
प्रदेि स्िास्थ्य तानलम केन्त्र ।

6७.खोपका सरु्ांकहरु कम भएका स्थानिय तहका स्िास्थ्यकमी र भ्याशक्सिेटरलाई २ ददिे प्रिंसनिय खोिमा आिाररत गोवष्ठ 
(Appriciative Inquiry workshop)—(िनगचकरण ४ मा परेका ४० िटा स्थानिय तहका १०० ििा स्िास्थ्यकमी र खोप कायचकताच 
)(स्िास्थ्य सेिा)

6६. वटकापरु अस्पताल र डडेलिरुा अस्पतालमा दि प्रसनुत कमचर्ारी तानलम कन्त्रको स्थापिा िा सदुृवढकरणको लानग सहयोग(स्िास्थ्य 
सेिा)

वििरण
वटकापरु अस्पताल/डडेलिरुा अस्पतालमा दि प्रसनुत कमचर्ारी तानलम कन्त्रको स्थापिा िा सदुृवढकरणको लानग 
सहयोग गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)दि प्रसनुत कमचर्ारी तानलम कन्त्रको स्थापिा िा सदुृवढकरणको लानग आिश्यकता पवहर्ाि र माग सकलि गिे

२)आिश्यकता पवहर्ाि र माग संकलिको आिारमा सहयोगको सरु्ी तयार गिे
३) प्रर्नलत नियम अिसुार सहयोग सामग्री खररद गरी सहयोग हस्तान्त्तरण गिे
४)यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी प्रदेि स्िास्थ्य तानलम केन्त्रलाई बिेट तथा कायचिम हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ।

६) अन्त्य व्यिस्था मन्त्रालयले तोके बमोशिम हिुेछ ।
सशर्िस्तरीय निणचयािसुार स्िीकृत भएबमोशिम हिुेछ ।
सतुीिन्त्य पदाथचको िकारात्मक प्रभाि बारे ििरे्तिा फैलाई सतुीिन्त्य पदाथच सेिि नियन्त्रण तथा रोकथाम गिे 
कायचमा टेिा पगु्िेछ ।
आिश्यकताका अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिे ।
प्रस्ताि पर, फोटोसवहतको  कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

6५.सतुीिन्त्य पदाथच सेिि नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्त्िी संघ-संस्था माफच त कायचिम संर्ालि(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण

सतुीिन्त्य पदाथचको िकारात्मक प्रभाि बारे ििरे्तिा फैलाई सतुीिन्त्य पदाथच सेिि नियन्त्रण तथा रोकथाम गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)सतुीिन्त्य पदाथच सेिि  नियन्त्रण तथा रोकथाम/सामाशिक ििरे्तिा सम्बन्त्िी कायच गिे संघ-संस्थाहरुले 
तोवकएको ढााँर्ामा प्रस्ताि पेि गिुचपिेछ।
२) मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको आिारमा संघ साँस्थाले पेि गरेको प्रस्ताि मलु्यााँकि गरी  यस शिर्चक 
अन्त्तगचत कायचिम संर्ालि गिच सम्झौता गररिेछ।
३) प्रनत संस्था अनिकतम रु.१ लाखका दरले रकम उपलब्ि गररिेछ।
४) कायच संर्ालि गरेको संघ/संस्थाले मन्त्रालयमा कायच सम्पन्न प्रनतबेदि पेि गरे पिात सम्झौता मा उल्लेशखत 
रकम भकु्तािी गररिेछ ।
५) यो कायचिम ९ िटै शिल्लामा संर्ालि हिुेछ ।
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बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1603 22522 1 पटक 2,000.00  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1602 22522 1 पटक 300  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

स्िास्थ्य निदेििालयलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ।
 के. एम. सी. किचर व्यिशस्थत भएको हिुेछ ।
 आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले गिे ।
 फोटो सवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
शर्वकत्सा सेिा महािाखा

७०. Cold chain equipment optimization platform(CCEOP) साइटहरुमा CCEOP कायच योििा अिसुार समयमै कायच गिचको 
प्राविनिक सहयोग सपुररिेिण  र अिगुमि(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
 सरुशित माततृ्ि सेिालाई थप व्यिशस्थत गिे

संर्ालि प्रविया
१) KMC सेिा सदुृवढकरणका लानग आिश्यकता पवहर्ाि गरी अस्पतालहरुको सरु्ी तयार गिे ।
२)अस्पतालको आिश्यकता/माग अिसुार KMC कोठा िा किचरको मरम्मत सम्भार गिुच पिेछ
३) कायच सम्पन्न भए पिात सम्बशन्त्ित अस्पतालको नसफाररिमा भकु्तािी गररिेछ ।

प्रदेि स्िास्थ्य तानलम केन्त्रलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ।
प्रसूती केन्त्दमा कायचरत िनसचङ्ग कमचर्ारीहरुले Skilled Birth Attendant (SBA) तानलम प्राप्त गरी प्रसतुी सम्बन्त्िी 
कायचहरुमा दिता हानसल हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
िि स्िास्थ्य महािाखा ।

6९.  KMC सेिाको सदुृवढकरण सहयोग (KMC कोठा तथा किचरको ममचत तथा सम्भार) - 5 Hospitals (स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
प्रसूती केन्त्दमा कायचरत िनसचङ्ग कमचर्ारीहरुले Skilled Birth Attendant (SBA) तानलम प्रदाि गिे ।

संर्ालि प्रविया

१)    आिश्यकता र तोवकएको मापदण्डको आिारमा सहभागी छिौट गिे ।
२)    सहिकताचको व्यिस्था गिे ।
३)    तानलम संर्ालि हिुे नमनत र स्थाि तोक्िे ।
४)    कायचिम संर्ालि पिात सम्बशन्त्ित निकायमा प्रनतबेदि पेि गिे ।
५)    कायचिम संर्ालिका लानग वियाकलाप अिसुारको खर्च सम्बशन्त्ित अशख्तयारिालाबाट स्िीकृत गराउि ुपिेछ 
।

स्िास्थ्य निदेििालयलाई अशख्तयारी  हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ।
सम्बशन्त्ित स्थािीय तहका स्िास्थ्यकमीहरुले तानलम प्राप्त भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
स्िास्थ्य तानलम केन्त्र

 6८. प्रसूती केन्त्दमा कायचरत िनसचङ्ग कमचर्ारीहरुको िमता अनभिवृि – Skilled Birth Attendant (SBA) तानलम(स्िास्थ्य सेिा)

संर्ालि प्रविया

१)    आिश्यकता र तोवकएको मापदण्डको आिारमा सहभागी छिौट गिे ।
२)    सहिकताचको व्यिस्था गिे ।
३)    तानलम संर्ालि हिुे नमनत र स्थाि तोक्िे ।
४)    कायचिम संर्ालि पिात सम्बशन्त्ित निकायमा प्रनतबेदि पेि गिे ।
५)    कायचिम संर्ालिका लानग वियाकलाप अिसुारको खर्च सम्बशन्त्ित अशख्तयारिालाबाट स्िीकृत गराउि ुपिेछ 
।
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2.7.22.1609 22522 1 पटक 200  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1607 22522 1 पटक 500  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1605 22522 1 पटक 400  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1601 22522 1 पटक 1,000.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

7३. प्रदेि स्तरमा ििशिि ुस्िास्थ्य योििा तथा सनमिा गोवष्ठ(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण

वििरण
प्रदेि स्तरमा नियनमत खोप कायचिमको साथै कोनभड खोपको सनमिा,सकु्ष्म योििा, कोल्डरे्ि, आपूनतच, पूणच खोप 
घोर्णा र सरसफाई प्रिचििको सनमिा गिच ।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।
माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।

प्रदेि स्तरमा नियनमत खोप कायचिमको साथै कोनभड खोपको सनमिा,सकु्ष्म योििा, कोल्डरे्ि, आपूनतच, पूणच खोप 
घोर्णा र सरसफाई प्रिचििको सनमिा गरी आगामी ददिहरुमा व्यिस्थापिका लानग छलफल गररिेछ  ।

आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।
भ्याशक्सि स्टोर र सि स्टोरका फोकल पसचिहरुलाई EVM SOP अध्यािनिक र िमता अनभिवृि गरी भ्याशक्सि 
स्टोर र सि स्टोरको कायचमा निपूणच हिुेछि ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

ििस्िास्थ्य महािाखा ।
 7२. नियनमत खोप कायचिमको साथै कोनभड खोपको सनमिा, सकु्ष्म योििा, कोल्डरे्ि, आपूनतच, पूणच खोप घोर्णा र सरसफाई प्रिचििको 
सनमिा प्रदेि स्तरमा(स्िास्थ्य सेिा)

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा

7१. भ्याशक्सि स्टोर र सि स्टोरका फोकल पसचिहरुलाई EVM SOP अध्यािनिक र िमता अनभिवृि गिे (१ व्यार्)(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
भ्याशक्सि स्टोर र सि स्टोरका फोकल पसचिहरुलाई EVM SOP अध्यािनिक र िमता अनभिवृि गिच ।

यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालय डोटीमा बिेट तथा कायचिम पठाईिेछ ।

वििरण
CCEOP साइटहरुमा CCEOP कायच योििा अिसुार समयमै कायच गिचको प्राविनिक सहयोग सपुररिेिण र अिगुमि 
गिच ।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालय अशख्तयारी तथा बिेट पठाईिेछ।
माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।
CCEOP साइटहरुमा CCEOP कायच योििा अिसुार समयमै कायच गिचको प्राविनिक सहयोग सपुररिेिण र अिगुमि 
गररएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
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उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1608 22522 1 पटक 200  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1606 22522 1 पटक 600  दोस्रो  र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1600 22522 1 पटक 2,000.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

वििरण
ग्रानमण अल्ट्रासाउन्त्ड कायचिममा िनसचङ्ग कमचर्ारीलाई तानलम प्रदाि गरी गभचिती मवहलाहरुको िााँर्मा दिता 

यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।

CCEOP साइटका भ्याशक्सि ह्यान्त्डलरहरुलाई कोल्डरे्ि संर्ालिको अनभमखुकरण कायचिम गरी दि बिाईिेछ ।

आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

7६. ग्रानमण अल्ट्रासाउन्त्ड कायचिममा िनसचङ्ग कमचर्ारीलाई तानलम(स्िास्थ्य सेिा)

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

7५.  CCEOP साइटका भ्याशक्सि ह्यान्त्डलरहरुलाई कोल्डरे्ि संर्ालिको अनभमखुकरण (सहभागीहरु कोल्डरे्ि तथा फोकल पसचि) को 
लानग २ व्यार्मा(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
CCEOP साइटका भ्याशक्सि ह्यान्त्डलरहरुलाई कोल्डरे्ि संर्ालिको अनभमखुकरण गिच ।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।

वििरण
नियनमत खोप कायचिम र पूणच खोप ददगोपिा सदुृवढकरणको लानग पहंूर् िपगेुका शिल्ला, िहरी िेरहरुमा 
अिगुमि गिच ।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।
माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।
नियनमत खोप कायचिम र पूणच खोप ददगोपिा सदुृवढकरणको लानग पहंूर् िपगेुका शिल्ला, िहरी िेरहरुमा 
अिगुमि भएको हिुेछ  ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।
प्रदेि स्तरमा ििशिि ुस्िास्थ्य योििा निमाचण गररिेछ र त्यसको सनमिा गररिेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

7४.  नियनमत खोप कायचिम र पूणच खोप ददगोपिा सदुृवढकरणको लानग पहंूर् िपगेुका शिल्ला, िहरी िेरहरुमा संयकु्त अिगुमि 
(स्िास्थ्य निदेििालय, खादद तथा आपूनतच िाखा, विश्व स्िास्थ्य संगठि, यनुिसेफ)(स्िास्थ्य सेिा)

प्रदेि स्तरमा ििशिि ुस्िास्थ्य योििा निमाचण गरी त्यसको सनमिा गिच ।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।
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अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1612 22522 1 पटक 3,500.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1617 22522 1 पटक 150  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1614 22522 1 पटक 1,000.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार अशख्तयारी हस्तान्त्तरण हिुेछ ।
FB IMNCI कायचिमको प्रदेि स्तरमा स्िास्थ्यकमीहरुलाई तानलम प्राप्त भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

ििस्िास्थ्य महािाखा ।
८०. टेनलमेन्त्टल स्िास्थ्य सेिाको विस्तार ( ५ अस्पताल)(स्िास्थ्य सेिा)

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

7९. FB IMNCI कायचिमको प्रदेि स्तरमा तानलम (स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
FB IMNCI कायचिमको प्रदेि स्तरमा तानलम संर्ालि गिच ।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य स्िास्थ्य तानलम केन्त्र लाई अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।

वििरण
स्िास्थ्य निदेििालयबाट संर्ालि भएका सम्पूणच स्िास्थ्य सम्बन्त्िी कायचिमहरुको बावर्चक सनमिा गिच ।

यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।

स्िास्थ्य निदेििालयबाट संर्ालि भएका सम्पूणच स्िास्थ्य सम्बन्त्िी कायचिमहरुको बावर्चक सनमिा भएको हिुेछ ।

आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार हिुेछ ।
खोप कायचिमहरुमा संर्ारको व्यिस्था भएको र सामाशिक सहभानगता भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

7८.िावर्चक स्िास्थ्य सनमिा कायचिमको लानग सहयोग(स्िास्थ्य सेिा)

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

7७. खोप कायचिममा संर्ार तथा सामाशिक पररर्ालि कायचिम (C4D वकयारलापहरु)(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
खोप कायचिमहरुमा संर्ारको व्यिस्थापि गिच तथा सामाशिक पररर्ालि गिच ।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।

ग्रानमण अल्ट्रासाउन्त्ड कायचिममा िनसचङ्ग कमचर्ारीलाई तानलम प्रदाि गरी गभचिती मवहलाहरुको िााँर्मा दिता 
हानसल गराउि मद्दत पगु्िेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
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2.7.22.1616 22522 1 पटक 500  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1615 22522 1 पटक 1,000.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1611 22522 1 पटक 400  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1613 22522 1 पटक 1,200.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक वििरण

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार अशख्तयारी हस्तान्त्तरण हिुेछ ।
प्रदेि तहमा स्िास्थ्यका सूर्ांकहरु कम भएको २० िटा स्थािीय तहहरुमा ििस्िास्थ्य विश्लरे्ण तथा तथ्यांकमा 
आिाररत योििा तिुचमा गररएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

8३. समदुाय स्तरमा िालरोगको एवककृत व्यिस्थापि तानलम  (२ व्यार्)(स्िास्थ्य सेिा)

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

ििस्िास्थ्य महािाखा ।
8२. ििस्िास्थ्य विश्लरे्ण तथा तथ्यांकमा आिाररत योििा तिुचमा, प्रदेि तहमा स्िास्थ्यका सरु्ांकहरु कम भएका २० िटा स्थानिय 
तहहरु(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
प्रदेि तहमा स्िास्थ्यका सूर्ांकहरु कम भएको स्थािीय तहहरुमा ििस्िास्थ्य विश्लरे्ण तथा तथ्यांकमा आिाररत 
योििा तिुचमा गिच ।

यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा बिेट तथा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ ।

वििरण
विद्यालय िसचको लानग वकिोर वकिोरी स्िास्थ्य तथा वकिोरवकिोरीको मािनसक स्िास्थ्य िारेमा तानलम प्रदाि गिच 
।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी प्रदेि स्िास्थ्य तानलम केन्त्रलाई बिेट तथा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ ।
माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार स्िास्थ्य तानलम केन्त्रमा  अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ।
विद्यालय िसचहरुलाई वकिोर वकिोरी स्िास्थ्य तथा वकिोरवकिोरीको मािनसक स्िास्थ्य िारेमा ज्ञाि प्राप्त भएको 
हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

प्रर्नलत नियमािसुार कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य निदेििालयमा अशख्तयारी तथा बिेट हस्तान्त्तरण गरीिेछ ।

कशम्तमा ५ िटा अस्पतालमा टेनलमेन्त्टल स्िास्थ्य सेिाको विस्तार भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

8१. विद्यालय िसचको लानग वकिोर वकिोरी स्िास्थ्य तथा वकिोरवकिोरीको मािनसक स्िास्थ्य िारेमा तानलम(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
टेनलमेन्त्टल स्िास्थ्य सेिाको विस्तार गिच ।

संर्ालि प्रविया
१)टेनलमेन्त्टल स्िास्थ्य सेिा विस्तार गिच सवकिे ५ िटा अस्पतालहरुको सरु्ी तयार गिे ।
२) टेनलमेन्त्टल स्िास्थ्य सेिा विस्तारका लानग प्रनत अस्पताल रु. १ लाख उपलब्ि गराउिे ।
३) सम्बशन्त्ित अस्पतालले  सेिाको अनभलेख राख्न ेर मानथल्लो निकायमा प्रनतबेदि पेि गिे ।
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उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1610 22522 1 पटक 120  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1631 22522 4 िटा 20,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1632 22522 5 िटा 5,000.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड सम्झौता अिसुार सम्बशन्त्ित शिल्लाको रेडिस सोसाइटीलाई भकु्तािी गररिे छ ।

कायचविनिमा उल्लेख भएबमोशिम ।

शर्वकत्सा तथा अस्पताल विकास  महािाखा ।
८६. रेडिस सोसाईटीिाट व्लड िैक संर्ालि कायचिम (विनभन्न शिल्ला)(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण
सदूुरपशिम प्रदेिका कशम्तमा ५ िटा शिल्लामा रेडिस सोसाईटीबाट ब्लड बैंक संर्ालि गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)    यस शिर्चकमा विनियोशित बिेट तथा कायचिम कायचन्त्ियिको शिल्ला रेडिस सोसाइटीहरु बाट प्रस्ताब माग 
गररिे छ।
२)    प्राप्त प्रस्ताबबाट आिश्यकता, प्राथनमकता र औशर्त्यताको आिारमा छिौट गरी सामाशिक नबकास मन्त्रालय 
र ५ िटा शिल्ला रेडिस सोसाइटी बीर् सम्झौता गररिे छ ।
३)    सम्झौताको आिारमा दोश्रो पिलाई रकम उपलब्ि गराइिेछ ।

वििरण
प्रदेि नििाचर्ि िेरका अस्पतालबाट २५ बेडको सेिा संर्ालि गिच ।
मन्त्रालयबाट स्िीकृत प्रदेि नििाचर्ि िेरका अस्पतालहरुिाट २५ िेड को सेिा संर्ालिको लानग स्थानिय तह 
संगको लागत साझेदारी कायचविनि/मापदण्ड अिसुार कायाचन्त्ियि गररिेछ ।
कायचविनि/मापदण्डमा उल्लेख भएबमोशिम ।
आिश्यक रहेको नििाचर्ि िेरका अस्पतालहरुमा २५ बेडको सेिा संर्ालि भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार अशख्तयारी हस्तान्त्तरण हिुेछ ।
प्रदेि स्तरको आपूनतच व्यिस्थापि कायच सनमनतको रै्मानसक िैठक संर्लािमा सहयोग भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
ििस्िास्थ्य महािाखा ।

8५. प्रदेि नििाचर्ि िेरका अस्पतालहरुिाट २५ िेडको अस्पताल सेिा संर्ालिको लानग स्थानिय तह संगको लागत साझेदारी(स्िास्थ्य 
सेिा)

फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

ििस्िास्थ्य महािाखा ।
8४. प्रदेि स्तरको आपूनतच व्यिस्थापि कायच सनमनतको रै्मानसक िैठक संर्लािको लानग िैठक खर्च सहयोग(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण

प्रदेि स्तरको आपूनतच व्यिस्थापि कायच सनमनतको रै्मानसक िैठक संर्लािको लानग िैठक खर्च सहयोग गिच ।

यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी प्रदेि स्िास्थ्य आपूनतच व्यिस्थापि केन्त्रलाई  बिेट तथा अशख्तयारी पठाईिेछ ।

समदुाय स्तरमा िालरोगको एवककृत व्यिस्थापिका लानग तानलम प्रदाि गररिेछ ।
यस शिर्चक अन्त्तगचत विनियोशित बिेट कायाचन्त्ियिको लानग खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
कायाचन्त्ियि गिे गरी स्िास्थ्य तानलम केन्त्र लाई  बिेट तथा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ ।
माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार स्िास्थ्य तानलम केन्त्रलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण हिुेछ ।
समदुाय स्तरमा िालरोगको एवककृत व्यिस्थापिका लानग तानलम प्रदाि गरी व्यिथापिमा सहयोग हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
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अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1788 22522 5 पटक 5,000.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.22.1789 22522 1 पटक 1,000.00  पवहलो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.8.1.19 22611 15 निरन्त्तर 900  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

वििरण
प्रदेि मातहतका स्िास्थ्य संस्थाहरुको नियनमत अिगुमि गरी गणुस्तरीय स्िास्थ्य सेिाको सनुिितता गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)    ििस्िास्थ्य महािाखाले अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखासंग  समन्त्िय गरी कशम्तमा मानसक 
अिगमुि तथा प्रानबनिक सहिीकरण योििा तयार गिुचपिेछ ।

सम्झौता बमोशिम रकम उपलब्ि गराइिे छ ।
आम िितामा कोनभड १९ संिमण सम्बन्त्िी िािकारी प्राप्त भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
प्रस्ताि पर, फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

8९.अस्पताल, स्िास्थ्य कायाचलय, आयिेुद केन्त्र लगायतका निकायहरुको अिगुमि तथा प्राविनिक सहशिकरण (अिगुमि मलु्याङ्कि तथा 
कायचिम कायाचन्त्ियि भ्रमण खर्च)

8८. परकार महासंघ सदुरुपशिम प्रदेििाट कोनभड १९ सहशिकरण कायचिम(स्िास्थ्य सेिा)

वििरण

परकार महासंघ सदुरुपशिम प्रदेििाट कोनभड १९ संिमणको महामारीमा ििरे्तिामलुक संदेि प्रिाह गिच ।

संर्ालि प्रविया
१) मन्त्रालयले परकार महासंघ सदूुरपशिम प्रदेिबाट प्रस्ताि माग गिेछ ।
२) पेि गररएको प्रस्ताबमा छलफल गरी परकार महासंघ सदुरुपशिम प्रदेिसंग सम्झौता गररिे छ
३) परकार महासंघ सदुरुपशिम लाई सम्झौताको आिारमा रकम उपलब्ि गराइिेछ ।

२) यस शिर्चक अन्त्तगचत  कायचिम कायाचन्त्ियि गिच मन्त्रालयबाट खर्च सवहतको मागचदिचि प्रर्नलत नियमािसुार 
स्िास्थ्य कायाचलयहरु/अस्पतालहरु/प्रदेि स्िास्थ्य प्रबिचि केन्त्रलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिे छ।
ििआन्त्दोलि, िियिु र अन्त्य विनभन्न आन्त्दोलिमा घाईते अपाङ्ग र असहाय व्यशक्तको लानग वििेर् स्िास्थ्य 
प्रििचिका कायचहरु गरी िीिियापिमा सहयोग पगेुको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
सहभागी हाशिरी,सामग्री नबतरण भरपाई  आदद ।

िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

वििरण
ििआन्त्दोलि, िियिु र अन्त्य विनभन्न आन्त्दोलिमा घाईते अपाङ्ग र असहाय व्यशक्तको लानग वििेर् स्िास्थ्य 
प्रििचिका कायचहरु गिच ।

संर्ालि प्रविया

१)स्िास्थ्य प्रबिचि कायच अन्त्तगचत निम्ि बमोशिम कायचहरु संर्ालि गिे सवकिेछ ।
·       वफशियोथेरापी सेिा
·       स्ियम ्हेरर्ाह सम्बन्त्िी िमाता अनभिवृि
·       सहायक/अभ्यास सामग्री सहयोग
·       ििरे्तिा अनभिवृि
·       स्िास्थ्य कर िीिि यापिका लानग योग तथा ध्याि शिविर
·       स्िास्थ्य पररिण तथा परामिच सेिा

५ िटा शिल्लामा ब्लड बैंक संर्ालिमा आएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालय र स्िास्थ्य निदेििालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
प्रस्ताि पर, फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड, योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

8७. ििआन्त्दोलि, िियिु र अन्त्य विनभन्न आन्त्दोलिमा घाईते अपाङ्ग र असहाय व्यशक्तको लानग वििेर् स्िास्थ्य प्रििचि 
कायचिम(स्िास्थ्य सेिा)
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बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

5.1.11.3 26413 1 संस्था 80,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

5.1.11.9 26413 1 निरन्त्तर 3,000.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

5.1.11.10 26413 1 पटक 4,000.00  दोस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

वििरण
मािि सेिा आश्रम ििगढीको पुाँिीगत सिुार गरी व्यिस्थापिमा सहयोग गिच ।

िरबहादरु कमाचर्ायच प्रनतष्ठाि लनलतपरुलाई वित्तीय हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ ।
सदूुरपशिम प्रदेिको स्िास्थ्य सेिा सिुारमा सहयोग भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
प्रस्ताि पर, फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

9२.  मािि सेिा आश्रम ििगढी पुाँिीगत अिदुाि(अन्त्य)

वििरण
सदूुरपशिम प्रदेिको स्िास्थ्य सेिा सिुारमा सहयोग गिे ।

संर्ालि प्रविया

१)    सदूुरपशिमको स्िास्थ्य सेिामा टेिा पयुाचउिे कायचिमको वियाकलाप र खर्च शिर्चक सवहतको प्रस्ताि माग 
गिे ।
२)    मन्त्रालयले प्रस्तािमा छलफल गरी उपयकु्त वियाकलापहरु संर्ालि गिचका लानग प्रनतष्ठाि साँग सम्झौता 
गिेछ ।
३)    प्रनतष्ठािले कायचिम सम्पन्न गरेको प्रनतबेदि मन्त्रालयमा पेि गिुच पिेछ ।

स्िीकृत बिेट कायाचन्त्ियिको लानग माििीय मन्त्रीस्तरको निणचयािसुार वित्तीय हस्तान्त्तरण गररिेछ ।
न्त्याय अस्पताल अछामले गणुस्तरीय स्िास्थ्य सेिा प्रदाि गरेको हिुेछ ।
मन्त्रालयले सो कायचको अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
सम्झौता पर, स्िीकृत प्रस्ताि, फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

9१.  िरबहादरु कमाचर्ायच प्रनतष्ठाि लनलतपरुलाई अिदुाि सहायता (अन्त्य)

वििरण

न्त्याय अस्पताल अछामलाई अिदुाि रकम हस्तान्त्तरण गरेर उक्त अस्पतालले ददिे स्िास्थ्य सेिामा विस्तार गिे ।

संर्ालि प्रविया

१)    विनियोशित बिेट तथा कायचिमको बारेमा न्त्याय अस्पताल अछामलाई परार्ार गिे ।
२)    अस्पताल सेिा सिुार सवहतको प्रस्तावित बिेट खर्चको लानग प्रनतफल सवहतको वििरण भएको प्रस्ताि माग 
गिे ।
३)    प्रस्तािमा माग भएबमोशिम र निशित सेिा ितच तोकी आिश्यक कायाचन्त्ियिको लानग सम्झौता गरर 
पठाईिेछ ।

सशर्िस्तरीय निणचयािसुार स्िीकृत भएबमोशिम हिुेछ ।
प्रदेि मातहतका स्िास्थ्य संस्थाहरुको नियनमत अिगुमि भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहत को कायच सम्पन्न प्रनतिेदि ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा/अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

9०. न्त्याय अस्पताल अछामलाइ स्िास्थ्य सेिा प्रिाह गरेिापत अिदुाि(अन्त्य)

संर्ालि प्रविया

२)     मन्त्रालयको सशर्िस्तरीय निणचयािसुार उक्त योििा स्िीकृत गराउिपुिेछ ।
३)     अिगमुि गदाच तोवकएको  रे्कनलस्ट प्रयोग गिुच पिेछ ।
४) अिगुमि पिात सझुाि सवहतको  प्रनतिेदिको पेि गिुच पिेछ ।

५) मातहतका निकायहरुमा  अिगमुि तथा प्रानबनिक सहिीकरणको लानग आिश्यकताका आिारमा अन्त्य 
निकयाबट विज्ञ/दिहरु समेत पररर्ालि गरी प्रर्नलत नियमािसुार   भकु्तािी यसै शिर्चकबाट गिच सवकिेछ ।
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बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.1.4.2 27112 242 ििा 12,100.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.1.4.3 27112 6037 ििा 10,565.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.1.4.4 27112 1714 ििा 3,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रदेिमा मातहतका कायाचलयहरुमा कायचरत स्िास्थ्यकमीहरुको नबमा भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

वििरण
स्िास्थ्यकमीहरुको नििलु्क नबमा गरी स्िास्थ्यकमीहरुको मिोिल बढाई स्िास्थ्य सेिा प्रिाहमा अझ सिुार 
ल्याउि ।

संर्ालि प्रविया

१) यस शिर्चकमा विनियोिीत बिेटबाट प्रदेि शस्थत स्िास्थ्य नबमा बोडचसंग सम्झौता गरी प्रदेि सरकार 
मातहतका कायाचलयहरुमा कायचरत स्िास्थ्यकमीहरुको स्िास्थ्य नबमा गररिेछ ।
२) मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा कायचरत स्िास्थ्यकमीहरुको आध्यािनिक वििरण मन्त्रालयको प्रिासनिक 
तथा योििा महािाखाबाट माग गिुचपिेछ ।
मन्त्रालयको  निणचयािसुार हिुेछ ।

मन्त्रालयको  निणचयािसुार हिुेछ ।
प्रदेिमा रहेका सम्पूणच मवहला स्ियंसेिकहरुको नबमा भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
सम्झौता पर / नबमा रनसद ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

9५.स्िास्थ्यकमीहरुको नि:िलु्क स्िास्थ्य बीमा कायचिम(और्िी उपर्ार खर्च)

निदेशिकामा उल्लेख भए िमोशिम ।
अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

9४. मवहला स्िास्थ्य स्ियंसेविकाहरुलाई नि:िलु्क स्िास्थ्य बीमा कायचिम(और्िी उपर्ार खर्च)

वििरण
मवहला स्िास्थ्य स्ियंसेविकाहरुको नि:िलु्क स्िास्थ्य बीमा गरी प्रोत्साहि गिच ।

यस शिर्चकमा विनियोिीट बिेटबाट प्रदेि शस्थत स्िास्थ्य नबमा बोडचसंग पिु: सम्झौता गरर यस प्रदेिमा रहेका 
६०३७ ििा मवहला स्िास्थ्य स्ियंसेविकाहरुको स्िास्थ्य नबमा गरी आिश्यक कायाचन्त्ियि गररिेछ ।

वििरण
प्रदेिमा रहेका िवटल प्रकृनतका विपन्न नबरामीहरुलाई और्नि उपर्ारमा सहायता गिच ।
प्रदेि  सरकारको आनथचक रुपले ििपन्न नबरामी िागरीक और्नि उपर्ार आनथचक सहायता निदेशिका, २०७६ 
िमोशिम कायाचन्त्ियि गररिेछ ।
निदेशिकामा उल्लेख भए िमोशिम ।
प्रदेिमा रहेका कडा प्रकृनतका रोगहरु लागेका नबरामीहरुलाई और्नि उपर्ारका लानग आनथचक सहयोग उपलब्ि 
भएको हिुेछ ।
निदेशिकामा उल्लेख भए िमोशिम ।

मािि सेिा आश्रमलाई वित्तीय हस्तान्त्तरण गरी पठाईिेछ ।
मािि सेिा आश्रम ििगढीको व्यिस्थापिमा सहयोग पगेुको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटोसवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

9३. आनथचक रुपले विपन्न िागररकको और्नि उपर्ार सहायता कायचिम(और्िी उपर्ार खर्च)

संर्ालि प्रविया
१)    मािि सेिा आश्रमसंग पुाँिीगत सिुार सम्बन्त्िी प्रस्ताि माग गिे ।
२)    मन्त्रालयले प्रस्तािमा छलफल गरी आश्रम  साँग सम्झौता गिेछ ।
३)    आश्रमले कायचिम सम्पन्न गरेको प्रनतबेदि मन्त्रालयमा पेि गिुच पिेछ ।
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प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.1.4.5 27112 40 ििा 2,000.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.2.9.48 27213 1 पटक/वकनसम 1,000.00  पवहलो र्ौमानसक

शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
शिम्मेिार महािाखा

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

7.2.13.11 27219 10 पटक/ सख्या 5,335.00  पवहलो ,दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसक

शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

शिम्मेिार महािाखा अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

माििीय मशन्त्रस्तरीय निणचयािसुार हिुेछ ।

प्रदेिमा भएका िवटल प्रसनुतका समस्या तथा कडा रोगीहरुलाई हिाई एम्बलेुन्त्स माफच त सवुििा सम्पन्न ठाउमा 
प्ररे्ण गररएको हिुेछ ।

आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।

प्रनतिेदि/सूर्क प्रणाली
१) नलशखत आदेि ।
२) कायचविनिमा माग भए िमोशिमका अन्त्य कागिातहरु।

वििरण
िवटल प्रसतुी तथा कडा रोगीहरुलाई आकशस्मक हिाई एम्बलेुन्त्स सम्बशन्त्ित सवुििा सम्पन्न ठाउमा उपर्ारको 
लानग पठाउि ।

संर्ालि प्रविया

१) गभचिती र सतु्केरी अिस्थामा ज्याि िोशखममा परेका मवहला र कडा रोगीहरुलाई हिाई उिार गिे सम्बन्त्िी 
कायचविनि(संसोिि)-२०७७ अिसुार कायाचन्त्ियि गिुचपिेछ ।

२) स्िीकृत बिेटको पररनिनभर रही मन्त्रालयस्तरीय नलशखत आदेि िा निणचय पिात मारै उद्दार कायच गिुचपिेछ ।

३) अन्त्य व्यिस्था कायचविनिमा तोके िमोशिम हिुेछ ।

सशर्िस्तरीय निणचयािसुार स्िीकृत भएबमोशिम हिुेछ ।
हेमोवफनलयाका नबरामीहरुलाई नििलु्क और्नि प्रदाि गिे कायच भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
फोटो सवहतको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।
अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।

9८.िवटल प्रसतुी तथा कडा रोगीहरुलाई आकशस्मक हिाई एम्बलेुन्त्स माफच त प्ररे्ण सेिा(अन्त्य सामाशिक सहायता)

अस्पताल विकास तथा शर्वकत्सा सेिा महािाखा ।
9७.हेमोवफनलया सम्बन्त्िी और्नि खररद(और्िीहरु खररद)

वििरण
हेमोवफनलयाका नबरामीहरुलाई नििलु्क और्नि उपर्ार सेिा प्रदाि गिच ।

संर्ालि प्रविया
१) हेमोवफनलयामा आिश्यक पिे और्निहरुको सरु्ी तयार गिे ।
२) प्रर्नलत नियमािसुार और्नि खररद गरी  हस्तान्त्तरण गिेछ।

ििआन्त्दोलि तथा सिस्त्र द्वन्त्दको बेला घाइतेहरुको नि:िलु्क उपर्ारको व्यिस्था गिच ।
यस शिर्चकमा विनियोिीट बिेट सो सम्बन्त्िी सदुरुपशिम मशन्त्रपररर्दबाट स्िीकृत कायचविनि िमोशिम कायाचन्त्ियि 
गरीिेछ ।
माििीय मशन्त्रस्तरीय निणचयािसुार हिुेछ ।
ििआन्त्दोलि तथा सिस्त्र द्वन्त्दको बेला घाइतेहरुको उपर्ारमा सहायता भएको हिुेछ ।
आिश्यकता अिसुार मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछ ।
कायचविनिमा उल्लेख भए िमोशिम ।

सम्झौता पर / नबमा रनसद ।
िीनत, कािूि, मापदण्ड योििा तथा ििस्िास्थ्य महािाखा ।

9६.ििआन्त्दोलि तथा सिस्त्र द्वन्त्दको बेला घाइतेहरुको नि:िलु्क उपर्ार(और्िी उपर्ार खर्च)

वििरण
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.5.10.34 २२४१९ ५७ १२९९६ प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.8.63 २२५२२ १ १००० दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.14.62 २२५२२ निरन्त्तर १०००  दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

१०१.यिुा तथा खेलकुद सम्बन्त्िी एि, नियम,  निनत ,निदेशिका मापदण्डहरुको  तिुचमा(खेलकुद तथा अनतररक्त वियाकलाप)

वििरण
संस्थागत र काििुी व्यिस्था कायम भइ प्रदेिको सेिा प्रिाहमा प्रभािकारीता अनभिवृि भएको हिुे
• मन्त्रालयले यिुा तथा खेलकुदको िेरमा आिश्यक पिे ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, मापदण्ड निमाचण 
गिे ।
• यसरी निमाचण गररएका ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, मापदण्ड निमाचण गिे कायचिम कायाचन्त्ियि 
निदेशिका तयार गरी प्रकासि गिे  ।

स्काउटका पदानिकारीहरुको िमता विकास गरर स्काउट सेिा विस्तार गिुच
८८ िटै स्थािीय तहका स्काउटका प्रमखुहरु तथा ििनियकु्त सदूुरपशिम प्रदेि स्काउट तदथच सनमनतका संयोिक 
तथा सदस्यहरूको सहभानगतामा दीिान्त्त एिं पद तथा गोपिीयताको सपथ ग्रहण समारोह र अनभमशुखकरण 
कायचिम संर्ालि गिे

ििनियकु्त पदानिकारीहरुको दीिान्त्त एिं पद तथा गोपिीयताको सपथ ग्रहण समारोह र अनभमशुखकरण 
कायचिमका लानग खर्च स्िीकृत सशर्िस्तरीय निणचयिाट हिुेछ

८८ िटै स्थािीय तहका स्काउटका पदानिकारीहरु िमता विकास भएको हिुे पालीकास्तरका प्रशििक समेत 
तयार भइ स्थािीय तहमा समेत स्काउट विकास र विस्तार भएको हिुे
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

सहभागी संख्या प्रनतिेदि

• सदूुरपशिम प्रदेि स्ियंसेिक पररर्ालि कायचविनि, २०७६ अिसुार खवटएका स्ियमसेिक शििक सामाशिक 
विकास अनभयन्त्ता लगायतका स्ियमसेिकहरुको नििाचह भत्ता लगुा भत्ता र र्ाडपिच खर्च 
• ियााँ नियशुक्तको लानग छिौट रुि ुलगायतका कायचमा मन्त्रालयको निणचयािसुारको खर्च
सदूुरपशिम प्रदेिमा स्ियंसेिाको भाििा अनभिवृि गिच, अल्पसमयको रोिगारी नसिचिा गिच, समािमा व्याप्त कुररती, 
कु-प्रथा न्त्यूिीकरणका लानग सरे्तिा फैलाउि, गररबी न्त्यूिीकरणमा योगदाि परु् याउि र प्रदेि सरकारिाट प्रदाि 
गररिे सािचिनिक सेिालाई प्रभािकारी, गणुस्तरीय र पररणाममखुी बिाई प्रदेिको समग्र विकासमा  योगदाि 
पयुाचएको हिुे ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

शिल्लागत रुपमा खवटएका स्ियमसेिकहरुको संख्या र प्रनतिेदि

१००. प्रदेि शिल्ला स्थािीय तह र विद्यालयमा स्काउट स्काउटका पदानिकारीहरुको िमता विकास तथा विस्तार कायचिम(प्रशििण)

वििरण

यिुा तथा खेलकुद
९९.प्रदेि स्ियमसेिक सामाशिक अनभयन्त्ता शििक स्ियमसेिकहरुको नििाचह  भत्ता तथा पररर्ालि(अन्त्य सेिा)

वििरण

सदूुरपशिम प्रदेिमा स्ियंसेिाको भाििा अनभिवृि गिच, अल्पसमयको रोिगारी नसिचिा गिच, समािमा व्याप्त कुररती, 
कु-प्रथा न्त्यूिीकरणका लानग सरे्तिा फैलाउि, गररबी न्त्यूिीकरणमा योगदाि परु् याउि र प्रदेि सरकारिाट प्रदाि 
गररिे सािचिनिक सेिालाई प्रभािकारी, गणुस्तरीय र पररणाममखुी बिाई प्रदेिको समग्र विकासमा  योगदाि पयुाचउिे

सदूुरपशिम प्रदेि स्ियंसेिक पररर्ालि कायचविनि, २०७६अिसुार हिुे ।
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बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.296 २२५२२ १ १५०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.305 २२५२२ १ १००० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

१०४.यिुा तथा खेलकुद कायचिमहरुको अिगुमि मलु्याङ्कि(अिगुमि मलु्याङ्कि तथा कायचिम कायाचन्त्ियि भ्रमण खर्च)

ियााँ नियकु्त भएका प्रदेि स्ियमसेिकहरुलाइ सदुरुपशिम स्ियमसेिक कायचविनि २०७६को व्यिस्था कायचिेरगत 
वििरण मानसक िावर्चक प्रनतिेदि ढााँर्ा लगायतका विर्यमा िमता विकास हिुे साथै िेरगतरुपमा गरेका 
कायचहरुको िावर्चक सनमिा भइ प्रभािकारीता अनभिवृिमा सहयोग हिुे ।

• सदुरुपशिम स्ियमसेिक कायचविनि २०७६ अिसुार िया नियशुक्तका लानग अिलाइि माफच त विज्ञापि गररिेछ ।
• ियााँ नियकु्त भएका प्रदेि स्ियमसेिकहरुलाइ सदुरुपशिम स्ियमसेिक कायचविनि २०७६को व्यिस्था 
कायचिेरगत वििरण मानसक िावर्चक प्रनतिेदि ढााँर्ा लगायतका विर्यमा अनभमशुखकरण गररिेछ ।
• विनभन्न शिल्लामा खवटएका स्ियम सेिकहरुले िेरगतरुपमा गरेका कायचहरुको िावर्चक सनमिा गररिेछ ।

मन्त्रालयको निणचयािसुार खर्च हिुे छ ।
• सदुरुपशिम स्ियमसेिक कायचविनि २०७६ अिसुार िया नियशुक्तका लानग अिलाइि माफच त विज्ञापि भइ ियााँ 
व्सयसेिकहरुको नियशुक्त भएको हिुेछ ।
• ियााँ नियकु्त भएका प्रदेि स्ियमसेिकहरुलाइ सदुरुपशिम स्ियमसेिक कायचविनि २०७६को व्यिस्था 
कायचिेरगत वििरण मानसक िावर्चक प्रनतिेदि ढााँर्ा लगायतका विर्यमा अनभमशुखकरण भएको हिुेछ ।
• विनभन्न शिल्लामा खवटएका स्ियम सेिकहरुले िेरगतरुपमा गरेका कायचहरुको िावर्चक सनमिा भइ कायचिमको 
प्रभािकारीता िााँर् गररएको हिुेछ ।
मन्त्रालयले अिगुमि तथा मलु्याङ्कि हिुेछ ।
• सदुरुपशिम स्ियमसेिक कायचविनि २०७६ अिसुार िया नियशुक्तका लानग अिलाइि माफच त विज्ञापि भइ ियााँ 
व्सयसेिकहरुको संख्या ।
• ियााँ नियकु्त भएका प्रदेि स्ियमसेिकहरुलाइ अनभमशुखकरण र िेरगतरुपमा गरेका कायचहरुको िावर्चक सनमिा 
संख्या ।

प्रर्नलत नियमािसुार खर्च िााँडफााँड गरर कायाचलय प्रमिुाट वटप्पणी स्िीकृत गराइ कायचिम संर्ालि गिुच पिेछ ।

भीमदत्त िगरपालीको समन्त्ियमा सािचिनिक स्थलमा व्यायमिाला स्थापिा भइ नियनमत व्यायम गिेहरुको 
संख्यामा िवृि भए स्िस्थ्य शििििैली कायम भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

कायचिमगत प्रगनत प्रनतिेदि पेि भएको हिुेछ ।

१०३.मखु्यमन्त्री स्ियमसेिक पररर्ालि कायचिम अन्त्तगचत छिौट भएका ियााँ स्ियमसेिकहरुलाइ अनभमशुखकरण तथा  िावर्चक 
सनमिा(अन्त्य)

वििरण

मन्त्रालयले अिगुमि र मूल्याङ्कि गिेछ ।

िीनत ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, मापदण्डहरुको संख्या बैठक संख्या

१०२.नभमदत्त िगरपालीकाको सहकायचमा सािचिनिक स्थािमा व्यायमिाला संर्ालि तथा व्यिस्थापि(अन्त्य)

वििरण
नियनमत व्यायम गिे िानिको विकास भइ स्िस्थ्य शििििैली अपिाउि ु।
• नभमदत्त िगरपालीकाको समन्त्ियमा सािचिनिक स्थाि िहााँ व्यायमिाला स्थापिा गररिे हो त्यसको सनुिितता 
गरी सामाशिक विकास कायाचलयले कायचिम कायचन्त्ियि गिे ।
• सामग्रीहरुको संरिण सम्ििचि र सरुिाको शिम्मेिारी पालीकाको हिुे गरर पालीकाको प्रनतििता पर ।
• मन्त्रालयको आ ि २०७७।०७८ मा स्िीकृत कायचविनि अिसुार गिे ।

मन्त्रालयले यिुा तथा खेलकुद िेरमा आिश्यक पिे िीनत ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, मापदण्ड निमाचण 
गिच बैठक खर्च छपाइ खर्च लगायत मन्त्रालयको निणचयािसुार खर्च हिुे
यिुा तथा खेलकुद िेरमा आिश्यक पिे िीनत ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, मापदण्ड निमाचण गिे
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.8.1.18 २२४१९ १ ३०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.6.5.3 २२५१२ १ ७०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.7.9 २२५२२ १ ३०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

संस्थागत र काििुी व्यिस्था कायम भइ प्रदेिको सेिा प्रिाहमा प्रभािकारीता अनभिवृि भएको हिुे
• मन्त्रालयले भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्िको िेरमा आिश्यक पिे िीनत ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, 
मापदण्ड निमाचण गिे ।
• यसरी निमाचण गररएका िीनत ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, मापदण्ड निमाचण गिे कायचिम कायाचन्त्ियि 
निदेशिका तयार गरी प्रकासि गिे  ।
मन्त्रालयले भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्िको िेरमा आिश्यक पिे िीनत ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, 
मापदण्ड निमाचण गिच बैठक खर्च छपाइ खर्च लगायत मन्त्रालयको निणचयािसुार खर्च हिुे
भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्िको िेरमा आिश्यक पिे िीनत ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, मापदण्ड निमाचण 
भएको हिुे ।
मन्त्रालयले अिगुमि र मूल्याङ्कि गिेछ ।

• १ ददिे गोष्ठीका लानग िवढमा ३ लाख मन्त्रालयको सशर्ि स्तररय निणचयािसुार खर्च स्िीकृत भए अिसुार हिुेछ 
।गाइड िकुको आनथचक प्रस्ताि स्िीकृत भए बमोशिम हिुेछ ।
• प्रदेिको भार्ा संस्कृनत संरिण अिस्था शर्रण हिुे ।
• नभडीयो डकुमेन्त्टी समेत निमाचण भइ परुस्तान्त्तरण भएको हिुे ।
• प्रदेिको भार्ा संस्कृनत र परुातत्िको प्रििचि तथा विकासका लानग भािी योििा निमाचण का लानग सझुाि प्राप्त 
भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।
• सदुरुपशिम प्रदेिको भार्ा संस्कृनत र परुातत्िका विज्ञहरु सशम्मनलत संख्या ।
• िेरगत कायचपर संख्या ।
• गाइड िकु र प्रनतिेदि ।

१०६.भार्ा तथा संस्कृती सम्बन्त्िी कायचविनि निदेशिका मापदण्ड विकास प्रकािि(अध्ययि /सिेिण/अिसुन्त्िाि)

वििरण

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

प्रनतिेदिहरु

१०५.भार्ा तथा संष्कृनत सम्बन्त्िी प्रदेिस्तरीय प्रर्ारात्मक अनभयाि(ििरे्तिा तालीम)

वििरण

भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्िको संरिण प्रििचि तथा विकास एिम प्रर्ार प्रसार गोष्ठी तानलम प्रर्ारात्कम अनभयाि 
लगायत  भार्ा संस्कृनत संरिण प्रििचि प्रर्ार प्रर्ारका लानग नभशिटसच गाइड बकु निमाचण तथा प्रकासि गिुच ।

• मन्त्रालयको निणचयािसुार प्रदेिको भार्ा संस्कृनत  र परुातत्िको संरिण सम्ििचि प्रर्ार प्रसारका लानग  गाइड 
बकु ििाउि परामिच सेिा माफच त गिच TOR स्िीकृत भए अिसुार सािचिनिक खररद ऐि र नियमािली अिसुार 
गररिे छ ।
• ९ शिल्ला कै प्रनतनिनित्ि हिुे गरर१ ददिे विज्ञ सम्मीनलत गोष्ठी आयोििा गिे ।

वििरण
कायचिम कायचन्त्ििमा सहिता र प्रभािकारीतामा िवृि हिुे
• अिगुमि योििा ििाई यिुा तथा खेलकुदका कायचिमको अिगुमि गिे।
• प्राप्त प्रनतिेदिको आिारमा समग्र बावर्चक प्रनतिेदि तयार पिे ।
• सिुारका लानग भािी योििा निमाचण गिे  ।

कायचिम कायचन्त्ििमा सहिता र प्रभािकारीतामा िवृि भएको हिुेछ ।
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प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.14.63 २२५२२ १ १००० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.63 २२५२२ ९ १८०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.147 २२५२२ १ १०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

११०.प्रदेिस्तरको भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्ि विकासको िेरमा योगदाि पयुाचउिे स्रिाहरुलाई सम्माि कायचिम(अन्त्य)

सदुरुपशिम प्रदेिको भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्िको िेरमा मन्त्रालयले हाल सम्म गरेका कायचहरु खोि 
अिसुन्त्िािात्मक कायचहरुको प्रनतिेदि लेख रर्िाहरु सवहतको प्रोफाइल प्रकासि गिुच ।

मन्त्रालयले हाल सम्म भार्ा संस्कृनत र परुातत्िको िेरमा गरेका कायचहरु , सावहत्यकार र अन्त्य श्रिाहरुको 
समेतका लेख रर्िाहरु  समेटेको प्रोफाइल प्रकािि गिच सम्पादि मण्डलको गठि गरर प्रकासि गिे ।

मन्त्रालयको निणचयािसुार हिुेछ ।
सूर्िाको हक सम्िन्त्िी काििुको पालिा भइ पसु्तक प्रकासि भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

पसु्तक प्रकासि संख्या

एक शिल्ला एक िािा हिुे गरर कुिै एक संस्था छिौट गरर िवढमा एक संस्थालाइ २ लाख भन्त्दा िढी िहिुे गरर 
खर्च निकासा गिच सवकिे ।

लोप उन्त्मखु स्थािीय बािाहरुको संरिण संििचि भइ पसु्ताहस्तान्त्तरण हिुे र िािाहरुको प्रर्ार प्रसार भएको हिुे।

सम्िशन्त्ित स्थािीय तहले अिगुमि सवहतको नसफाररस पर सवहत पेि गिे र आिश्यकताका आिारमा मन्त्रालयले 
समेत अिगुमि गिच सक्िेछ ।

९ िटै शिल्लामा स्थािीय िािाहरु खररद भइ दाशखला समेत भएको हिुेछ ।

१०९.भार्ा तथा संस्कृनत संरिणका प्रदेि स्तरीय प्रोफाइल अध्यािनिक तथा प्रकािि(अन्त्य)

वििरण

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

प्रनतिेदि र लेखापररिण प्रनतिेदि पेि गरेको हिुेछ ।

१०८.स्थािीय िािा संरिणको लागी स्थािीय तहसाँगको लागत साझेदारी कायचिम(अन्त्य)

वििरण

लोप उन्त्मखु स्थािीय बािाहरुको संरिण संििचि भइ पसु्ताहस्तान्त्तरण हिुे र िािाहरुको प्रर्ार प्रसार गिुच ।

• स्थािीय िािा संरिणको लानग अिदुाि सम्बन्त्िी कायचविनि तयार गरर सोका आिारमा संघसंस्थाहरुलाई स्थािीय 
तहको लागत साझेदारी सवहतको नसफारीस र प्रश्ताि पेि गिचका लानग सूर्िा प्रकािि गिे ।
• सूर्िा अिसुार प्राप्त हिुे प्रस्तािहरू  कायचविनिले तोवकएको मापदण्डका आिारमा मलु्यांकि गरर छिौट भएका 
संघसंस्थासंग सम्झौता गिे ।
• स्थािीय तहको नसफारीस सवहत कायच सम्पन्न प्रनतिेदि र विलभपाचइ पेि भए पनछ रकम निकासा ददिे ।

१०७.भार्ा सावहत्य कला संस्कृनत संरिण सम्ििि प्रर्ार प्रसारका लानग प्रनतयोनगताहरु संर्ालि(खेलकुद तथा अनतररक्त वियाकलाप)

वििरण
डेउडा संस्कृनतको संरिण सम्ििचि र पसु्तान्त्तरण गिुच ।
• प्रदेि स्तरीय डेउडा प्रनतयोनगता संर्ालि सम्िन्त्िी मापदण्ड स्िीकृत गिे ।
•  डेउडासंग सम्बि संघसंस्थासंग समन्त्िय गरर प्रनतयोनगता संर्ालि गिे ।
मन्त्रालयको निणचयािसुार पेि गरेको प्रस्ताि र सम्झौता अिसुार खर्च हिुेछ ।
डेउडा संस्कृनतको संरिण सम्ििचि र पसु्तान्त्तरण भएको हिुेछ ।

िीनत ऐि, नियमािली,निदेशिका, कायचविनि, मापदण्डहरुको संख्या र  बैठक संख्या निणचय पशुस्तका
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.152 २२५२२ १ ५०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.15९ २२५२२ १ ७५०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.16१ २२५२२ १ ५०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

प्रदेिको समारोह सभा राविय गाि पनछ ििाउिका लानग निमाचण भइ प्रदेिको भार्ा संस्कृनत झल्काउिकुा साथै 
गररमा िढाउि ु।

• प्रदेि गीतका लानग मापदण्ड ििाइ स्िीकृत गिे ।स्िीकृत मापदण्डका आिारमा  गीत पेि गिच सूर्िा 
प्रकाशित गिे ।
•  प्राप्त भएका गीतलाइ मलु्याकि सनमनतले  छिौट गिे ।
• छिौट भएको गीतको रेकडीङ्ग नमशक्सङ्क संनगत भिचका लानग मन्त्रालयले संस्था छिौट गरर सम्झौता गिे । 
• अशन्त्तम अनडयो नभडीयो पेि भए पनछ नियमािसुार निकासा ददिे ।
सशर्िस्तररय निणचयािसुार खर्च स्िीकृत गरे अिसुार हिुेछ ।
प्रदेिको समारोह सभा राविय गाि पनछ ििाउिका लानग निमाचण भइ प्रदेिको भार्ा संस्कृनत झल्काउिकुा साथै 
गररमा िढाएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

गीत संख्या बैठक संख्या निणचय पशुस्तका

पररर्दको निणचयािसुार हिुेछ ।
सदूुरपशिम प्रज्ञा प्रनतष्ठाि गठि भइ कायच प्रारम्भ गरेको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

सदूुरपशिम प्रज्ञा प्रनतष्ठाि स्थापिा र पदानिकारी संख्या बैठक संख्या

११२.प्रदेि गीत विकास  ( नभनडयो अनडयो सवहत)(अन्त्य)

वििरण

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

४ वििाका स्रिाहरुलाइ सम्माि भएकाको संख्या प्रनतिेदि बैठक पशुस्तका ।

१११.सदूुरपशिम प्रज्ञा प्रनतष्ठाि संर्ालि र व्यिस्थापि पदानिकारी फनिचर्र र वफशक्सङ्ग बैठक तथा घर भाडा समेत(अन्त्य

वििरण
प्रदेि नभरका भार्ा, सावहत्य, संस्कृनत, दिचि तथा सामाशिक िास्त्रको अिसुन्त्िाि एिं मौनलक सिृिाका 
माध्यमद्वारा समािोपयोगी कृनतहरु तयार गिच, गराउि र यस िेरका विद्वाि तथा प्रनतभाहरुको सम्माि र कदरका 
लानग  संस्थागत संयन्त्रको विकास गिुच ।
सदूुरपशिम प्रज्ञा प्रनतष्ठाि ऐि अिसुार गठि र  पदानिकारी  नियकु्ती भए पनछ संर्ालि तथा व्यिस्थापि साथै 
फनिचर्र र वफशक्सङ्ग बैठक तथा घर भाडा िाफतको रकम प्रनतष्ठािलाइ अशख्तयारी ददिे ।

वििरण
प्रदेिस्तरको भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्िको विकास संरिण संिििको िेरमा योगदाि पयुाचउिे  स्रिाहरुलाइ 
सम्माि गिुच

• सदुरुपशिम प्रदेिको भार्ा सावहत्य कला संस्कृनत परुातत्ि लगायतका िेरमा विशिि योगदाि पयुाचएका प्रनतभा 
एिम ्श्रिाहरुलाई सम्माि कदर गिच मन्त्रालयले कायचविनि स्िीकृत गिे । 
• सािचिनिक सूर्िा गरर नििेदि माग गिे । 
• प्राप्त नििेदिहरुको मलु्यांकि गिच विज्ञ सवहतको मलु्यांकि सनमनत गठि गरी प्रनतभा ििौट गिे ।
• छिौट भएका श्रिाहरुलाई  सम्माि गिे
सशर्िस्तररय निणचयािसुार खर्च स्िीकृत गरे अिसुार हिुेछ ।
प्रदेिस्तरको भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्िको विकास संरिण संिििको िेरमा योगदाि पयुाचउिे ४ वििाका 
स्रिाहरुलाइ सम्माि भएका हिुेछि ्।
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.२९९ २२५२२ ९ १८०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.३०० २२५२२ १ ५०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.३०१ २२५२२ १ ५०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य लोपउन्त्मखु िातीको कला संस्कृतको प्रर्ार प्रसार र विकास गिुच ।

प्रदेिमा मिाईिे विनभन्न समारोह ियन्त्ती ददिस सभा सम्मेलि आददमा प्रदिचिी तथा आयोििा हिुे विनभन्न 
सााँस्कृनतक झााँकीहरु पञ्चेिािा रु २० हिार, मयरु िार् रु २५ हिार, सशखया िार् रु २० हिार, गौरा १५ 
हिार ,छनलया रु २० हिार, हडु्के िार् रु १५ हिार,  डेउडा रु २५ हिार,  मागल फाग रु १५ हिार,  
रािा होरी रु २० हिार,  झमु्रा िार् रु २० हिार, पहाडी होली िार् रु २० हिार, भिुा र्ाली रु २५ हिार 
,पतुला िार् रु १५ हिार, राउटेका कला रु १५ हिार ,माघी िार् रु १५ हिारका दरले प्रनत झााँकी यातायात 
र खािा खर्च िाफत (िढीमा) सशर्िस्तररय निणचयािसुार हिुेछ ।

प्रदेिमा मिाईिे विनभन्न समारोह ियन्त्ती ददिस सभा सम्मेलि  आददमा सााँस्कृनतक झााँकी प्रदिचिी तथा आयोििा 
भइ प्रदेिको पवहर्ाि झल्काउिकुा साथै सभ्य र भव्यरुपमा सम्पन्न भएको हिुेछ ।

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।
झााँकी संख्या र प्रनतिेदि

११५.राउटे लगायतका लोपउन्त्मख िातिनतको कला संस्कृनतको विकास तथा प्रििचि कायचिम(अन्त्य)

वििरण

सम्िशन्त्ित स्थािीय तहले अिगुमि सवहतको नसफाररस पर सवहत पेि गिे र आिश्यकताका आिारमा मन्त्रालयले 
समेत अिगुमि गिच सक्िेछ ।
९ िटै शिल्लाका नभनडयो डकुमेन्त्टी निमाचण भइ पेि भएको हिुेछ ।

११४.प्रदेिमा मिाइिे विनभन्न समारोह ियन्त्ती ददिस सभा सम्मेलिमा सााँस्कृनतक झााँकी प्रदचिनि तथा आयोििा(अन्त्य)

वििरण
प्रदेिमा मिाईिे विनभन्न समारोह ियन्त्ती ददिस सभा सम्मेलि  आददमा सााँस्कृनतक झााँकी प्रदिचिी तथा आयोििा 
भइ प्रदेिको पवहर्ाि झल्काउिकुा साथै सभ्य र भव्यरुपमा सम्पन्न गिुच ।

प्रदेिस्तरमा मिाइिे विनभन्न ददिस समारोह ियन्त्ती एिम ्सभा सम्मेलि आददमा सदूुरपशिमको संस्कृनत झशल्किे 
झााँवक प्रदचििका लानग मन्त्रालयको सशर्ि स्तरीय निणचयािसुार प्रनतिेदि सवहत पेि भएमा रकम भकु्तािी  ददिे ।

११३.सदूुरपशिम प्रदेि नभरका विनभन्न िातिानतको संस्कृनत भेर्भरु्ा झल्किे नभनडयो डकुमेन्त्टी निमाचण, पसु्तान्त्तरण र प्रर्ार प्रसारका लानग 
अिदुाि(अन्त्य)

वििरण
लोपोन्त्मखु संस्कृनतको पसु्तान्त्तरण  भइ व्यिसावयक रुपमा संर्ालि गिुच ।
• प्रदेि नभरका विनभन्न िातिानतको संस्कृनत भेर्भरु्ा झल्किे नभनडयो डकुमेन्त्टी निमाचण, पसु्तान्त्तरण र प्रर्ार 
प्रसारका लानग अिदुाि  वििीयोिि भएकाले  संस्कृनतको िेरमा काम गिे संघसंस्था, समहु तथा सनमनतलाई 
ददइिे अिदुाि रकमलाई समय सापेि, प्रभािकारी,व्यिशस्थत र पारदिी बिाउि संस्कृनत संरिणका लानग अिदुाि 
सम्बन्त्िी कायचविनि स्िीकृत गरर एक शिल्ला एक पिच हिुे गरर सूर्िा प्रकानसत गिे । 
• सूर्िा अिसुार प्राप्त हिुे प्रस्तािहरू  कायचविनिले तोवकएको मापदण्डका आिारमा मलु्यांकि गरर छिौट भएका 
संघसंस्थासंग सम्झौता गिे ।
• स्थािीय तहको नसफारीस सवहत कायच सम्पन्न प्रनतिेदि र विलभपाचइ पेि भए पनछ रकम निकासा ददिे ।

एक शिल्ला एक पिच हिुे गरर कुिै एक संस्था छिौट गरर िवढमा एक संस्थालाइ २ लाख भन्त्दा िढी िहिुे गरर 
खर्च निकासा गिच सवकिे ।

लोप उन्त्मखु संस्कृनतको संरिण संििचि भइ पसु्ताहस्तान्त्तरण हिुे र संस्कृनतको प्रर्ार प्रसार भएको हिुे।
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.३०२ २२५२२ १ ५०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.7.25.३०४ २२५२२ १ २००० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि

2.8.1.16 २२६११ १ २०० प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य मन्त्रालयमा कायचहरुलाइ गणुस्तर यकु्त प्रभािकारी व्यिशस्थत योििािि रुपमा संर्ालि गिुच ।

प्रर्नलत नियमािसुार खर्च िााँडफााँड गरर कायचिम संर्ालि गिुच पिेछ ।
सदूुरपशिम प्रदेिको कला, संस्कृनत, प्रकृनत, पयचटि, इनतहास, सम्पदा,  दिचि, उद्योग व्यापार र समग्र सामाशिक 
विकासका पिलाई उिागर भइ संरिण सम्ििचि  प्रर्ार प्रसार हिुकुा साथै यस प्रदेिलाई  सभ्यता, रे्तिा र 
सावहत्य संस्कृनतको अगिुा प्रदेिको रुपमा विकास गिच पहल भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

पेि गरेको कायचिमको प्रनतिेदि ।

११८.भार्ा तथा संस्कृनत सम्बन्त्िी अिगुमि मलु्यांकि(अिगुमि मलु्याङ्कि तथा कायचिम कायाचन्त्ियि भ्रमण खर्च)

वििरण

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

स्थािीय तहका प्रनतनिनि विज्ञ मन्त्रालयका पदानिकारी सवहतका व्यशक्तहरुको उपशस्थनत योििाको खाका निणचय

११७.सदुरुपशिम प्रदेि सावहत्य सम्मेलि(अन्त्य)

वििरण
सदूुरपशिम प्रदेिको कला, संस्कृनत, प्रकृनत, पयचटि, इनतहास, सम्पदा,  दिचि, उद्योग व्यापार र समग्र सामाशिक 
विकासका पिलाई उिागर गिुच र यस प्रदेिलाई  सभ्यता, रे्तिा र सावहत्य संस्कृनतको अगिुा प्रदेिको रुपमा 
विकास गिुच ।
सदूुरपशिमाञ्चल सावहत्य समािसंगको सहकायचमा प्रस्ताि पेि भए अिसुारका वियाकलाप संर्ालि गिे गरर 
सम्झौता गरर ३ ददिे प्रदेिस्तरीय सावहशत्यक सम्मेलि  आयोििा गिे ।

११६.सदूुरपशिम प्रदेि नभरका मखु्य परुाताशत्िक र िानमचक सम्पदाहरुको  संरिण संििचिका लनग स्थािीय तहको संलग्ितामा भािी 
योििा निमाचण तथा कायाचन्त्ियि(अन्त्य

वििरण
परुाताशत्िक र िानमचक सम्पदाहरुको  संरिण संििचिका लनग स्थािीय तहको संलग्ितामा भािी योििा निमाचण 
तथा कायाचन्त्ियि िमता अनभिवृि भएको हिुे
• स्थािीय तहहरुले हाल सम्म परुाताशत्िक र िानमचक सम्पदाहरुको  संरिण संििचिका लानग गरेका कायचहरु 
हालको अिस्था र प्रदेि सरकारले गिुचपिे कायचहरु अिमुािीत लागत र लागत साझेदारी खलु्िे खाका सवहत 
उपस्थीनतका लानग परार्ार गिे ।
• उपशस्थत स्थािीय तहका प्रनतनिनि विज्ञ मन्त्रालयका पदानिकारी सवहतका व्यशक्तहरुको सहभानगतामा १ ददिे 
कायचिालाको आयोििा गिे ।
सशर्िस्तररय निणचयािसुार खर्च स्िीकृत गरे अिसुार हिुेछ ।
स्थािीय तहहरुले हाल सम्म परुाताशत्िक र िानमचक सम्पदाहरुको  संरिण संििचिका लानग गरेका कायचहरु 
हालको अिस्था र प्रदेि सरकारले गिुचपिे कायचहरु अिमुािीत लागत र लागत साझेदारी खलु्िे गरर योििाको 
खाका तयार भएको हिुेछ ।

• मन्त्रालयले  राउटेको कला संस्कृनतको संरिणका लानग राउटेका मशुखया िा सोसंग सम्िशन्त्ित संघसंस्थाहरुको 
समन्त्ियमा राउटेका कला संस्कृनतसंग सम्िशन्त्ित सामानग्रको संरिण प्रर्ारप्रसारका लानग आिश्यक कायच गिे ।

सशर्िस्तररय निणचयािसुार खर्च स्िीकृत गरे अिसुार हिुेछ ।
राउटेको कला संस्कृनतको संरिणका साथै सोसंग सम्िशन्त्ित सामानग्रको संरिण प्रर्ारप्रसार भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

सामाग्रीहरुको संख्या

40



संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
2.7.23.9 २२५२२ १ २७००० प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
2.7.25.51 22522 1 1000 प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
2.7.25.127 22522 1  पटक 500 प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक

उदे्दश्य
संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
१२२.यिुाको ििािी ,प्रदेिमा लगािी भने्न िारा सवहतको यिुा उिमी कायचिम संर्ालि(अन्त्य)

 यिुाको िेरमा प्रदेि सरकारको भनुमका र प्रदेिको समग्र विकासमा यिुाको भनूमका िारे यिुा पररर्दका 
पदानिकारी र प्रदेि सभाका यिुा संसदहरु िीर् िीनतगत िहस भइ यिुािेरमा प्रदेिको िीनत र कायचिमहरु 
तयार गिुच ।
पररर्दले तोवकएको स्थाि र नमनतमा कायचिम गिे गरर प्रदेि यिुा पररर्दलाइ अशख्तयारर हस्तान्त्तरण गिे ।
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च िााँडफााँड गरर कायाचलय प्रमिुाट वटप्पणी स्िीकृत गराइ कायचिम संर्ालि गिुच पिेछ ।

 यिुाको िेरमा प्रदेि सरकारको भनुमका र प्रदेिको समग्र विकासमा यिुाको भनूमका िारे यिुा पररर्दका 
पदानिकारी र प्रदेि सभाका यिुा संसदहरु िीर् िीनतगत िहस भइ यिुािेरमा प्रदेिको िीनत र कायचिमहरु 
तयार तयार भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयले कायचिमको अिगुमि र मूल्याङ्कि गिेछ ।
कायचिम सम्पन्न पिात प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

प्रर्नलत नियमािसुार खर्च िााँडफााँड गरर कायाचलय प्रमखुिाट वटप्पणी स्िीकृत गराइ कायचिम संर्ालि गिुच पिेछ ।

 यिुा िैज्ञानिकहरुको िमता प्रदिचि भइ सम्मानित गरर िैज्ञानिक सझुिझुको विकास भएको हिुेछ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।
कायचिम सम्पन्न पिात प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

१२१. यिुा संग मूख्यमन्त्री कायचिम(अन्त्य)

वििरण

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।
पररर्दले पेि गरेको िावर्चक प्रनगत प्रनतिेदि

१२०. यिुा िैज्ञानिक प्रोत्साहि कायचिम(अन्त्य)

वििरण
 यिुा िैज्ञानिकहरुको िमता प्रदिचि भइ सम्मानित गरर िैज्ञानिक सझुिझुको विकास गिुच ।
प्रदेिस्तररय यिुा बैज्ञानिक सम्मेलिमा  सहभानगता हिु र्ाहिे यस प्रदेिका यिुा बैज्ञानिकहरुलाई  आफ्िो खोि 
अिसुन्त्िाि तथा  कृती सवहत सहभानगताको लानग  सािचिनिक सरु्िा प्रकािि गिे  । तोवकएको स्थाि र नमनत 
यिुा बैज्ञानिक  सम्मेलि आयोििा गिे गरर प्रदेि यिुा पररर्दलाइ अशख्तयारर हस्तान्त्तरण गिे ।

११९. प्रदेि यिुा पररर्द तथा शिल्ला यिुा पररर्द संर्ादि तथा व्यिस्थापि  खर्च(संस्था / सनमनतलाई अिदुाि)

वििरण
 प्रदेि यिुा पररर्द तथा शिल्ला यिुा पररर्द संर्ालि तथा व्यिस्थापि  भइ सेिा प्रिाहमा प्रभािकारीता अनभिवृि 
गिुच ।
प्रदेि यिुा पररर्दलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरर पररर्दले स्िीकृत गरेको प्रविया र कायचविनि अिसुार हिुेछ ।

प्रदेि  यिुा पररर्दले स्िीकृत गरे अिसुार हिुेछ ।
 प्रदेि यिुा पररर्द तथा शिल्ला यिुा पररर्द संर्ालि तथा व्यिस्थापि  भइ सेिा प्रिाहमा प्रभािकारीता अनभिवृि 
भएको हिुेछ।

भार्ा संस्कृनत तथा परुातत्िको िेरमा संर्ानलत कायचिमको अिगुमि योििा निमाचण गरर स्िीकृनत भए अिसुार 
गिे ।
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च िााँडफााँड गरर कायचिम संर्ालि गिुच पिेछ ।
कायचिम तथा योििाहरुलाइ गणुस्तर यकु्त प्रभािकारी व्यिशस्थत योििािि रुपमा संर्ालि भएको हिुेछ ।

भ्रमण प्रनतिेदि
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2.7.25.169 22522 1 6400 प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य
संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
2.7.25.309 22522 1 1350 प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक

उदे्दश्य
संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
2.7.25.317 22522 1 500 प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
11.4.21.2९ 31159 31 31000 प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
11.4.21.30 31159 15000 प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक
उदे्दश्य

मन्त्रालय र निदेििालय खेलकुद पररर्दले अिगुमि तथा मलु्याङ्कि गिेछ ।
प्रत्येक खेलमैदािको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि प्राप्त भएको हिुे ।

१२६. िग्गा प्रानप्त भई DPR भएका खेलकुद संरर्िा निमाचण(रङ्गिाला/खेल मैदाि)

वििरण
 सवुििा सम्पन्न खेलकुद संरर्िा निमाचण निमाचण भइ समग्र खेलिेरको सदुृढीकरण गिुच ।

१२५.  खेल मैदाि निमाचण  तथा स्तरोन्नती(रङ्गिाला/खेल मैदाि)

वििरण
 खेल मैदािको स्तरोन्नती एबं संरर्िा निमाचण भइ खेलाडीको खेलिेरमा सहभानगता र िमता िवृि गिुच ।
शििा विकास निदेिािालय /सामाशिक विकास कायाचलय/खेलकुद पररर्दलाई खेलमैदाि निमाचणको लानग 
सािचिनिक निमाचण प्रकृया अिसुारका निमाचण कायच गिच रकम अशख्त्तयारी ददिे ।
प्रनत खेलमैदाि रु १० लाख भन्त्दा बढी व्ययभार िहिुे गरर खर्च  हिुे ।
 ३१ िटा खेल मैदािको स्तरोन्नती एबं संरर्िा निमाचण भइ खेलाडीको खेलिेरमा सहभानगता र िमता िवृि 
भएको हिुे ।

 यिुामा समाि सेिाको भाििा विकास भै समािको विकासमा योगदाि यिुाको भनुमका  अनभिवृि हिु।ु
कुिै पिच तथा महोत्सिका अिसरमा यिुाहरुको सहभानगता हिुे यिुाहरुको समािका लानग एक ददिे सेिामलुक 
(िगर सरसफाई मेलापिचको सरसफाई सािचिनिक स्थलको हेरर्ाह आदी िस्ता सेिामलुक कायचिमहरु) कायचिम 
सहकायचमा संर्ालि गिे गरर यिुा पररर्दमा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे।
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च िााँडफााँड गरर कायाचलय प्रमखुिाट वटप्पणी स्िीकृत गराइ कायचिम संर्ालि गिुच पिेछ ।

यिुामा समाि सेिाको भाििा विकास भै समािको विकासमा योगदाि यिुाको भनुमका   हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।
कायचिम सम्पन्न पिात प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

प्रर्नलत नियमािसुार खर्च िााँडफााँड गरर कायाचलय प्रमखुिाट वटप्पणी स्िीकृत गराइ कायचिम संर्ालि गिुच पिेछ ।

 िेततृ्ि निमाचण भइ यिुा पसु्तामा राििैनतक संस्कारको विकास भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।
कायचिम सम्पन्न पिात प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

१२४. समािका लानग यिुा एक ददि कायचिम(अन्त्य)

वििरण

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।
पररर्दले पेि गरेको िावर्चक प्रनतिेदि ।

१२३. शिल्लागत िमिुा यिुा संसद अभ्यास कायचिम(अन्त्य)

वििरण
 सरकारका ३ िटै अंगहरुको कायचप्रणालीको िािकारी हिुकुा साथै िेततृ्ि निमाचण भइ यिुा पसु्तामा राििैनतक 
संस्कारको विकास भएको हिु।ु
प्रदेि यिुा पररर्दमा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरर पररर्दको निणचयािसुार कायचिम संर्ालि हिुेछ ।

वििरण
स्िदेिमा िै स्िरोिगारको िातािरण सिृिा हिु ु।
प्रदेि यिुा पररर्दमा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरर पररर्दको निणचयािसुार कायचिम संर्ालि हिुेछ ।
प्रर्नलत नियमािसुार पररर्दको निणचयािसुार हिुेछ ।
१६ देशख ४० िर्चका यिुाहरुले स्िरोिगार पाएको हिुेछ ।
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
11.4.22.214 31159 1 2500 प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
11.4.22.216 31159 1 2500 प्रथम दद्वनतय तनृतय

शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

PLMBIS Code खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई विनियोशित रकम (रु. हिारमा) समयािनि
2.7.25.121 22522 1  पटक 150 प्रथम दद्वनतय तनृतय
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

खर्चको िम्सच सशर्िस्तरको निणचयिाट स्िीकृत गिे ।

ददिस माफच त यिुा र खेलकुद िेरमा सहभानगता अनभिवृि भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

पररर्दले पेि गरेको प्रनतिेदि कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।
कायाचलयले पेि गरेको प्रनतिेदि कायचसम्पन्न प्रनतिेदि ।

१२९. यिुा ददिस तथा खेलकुद ददिस समारोह संर्ालि तथा व्यिस्थापि खर्च(अन्त्य)

वििरण
ददिस माफच त यिुा र खेलकुद िेरमा सहभानगता अनभिवृि गिुच ।

संर्ालि प्रविया

1) अन्त्तराविय यिुा ददिसको अिसरमा श्रािण २८ (August- 12) तथा खेलकुद ददिस संर्ालिका लानग 
पररर्दसंगको सहकायचमा गिे।
2) यिुाका तथा खेलकुद िेरमा काम गिे संघसस्थाहरु संगको छलफल पनछ ददिसको कायचिम तयार गिे ।

१२८. राविय लोक  तथा दोहोरी नगत प्रनतष्ठाि िेपाल सदूुरपशिम प्रदेि कायचसनमनतको भिि निमाचण गोदािरी ७ कैलाली(अन्त्य 

सािचिनिक निमाचण)

वििरण
 िेपाल सदूुरपशिम प्रदेि कायचसनमनतको भिि निमाचण भइ संस्थागत संयन्त्रको विकास गिुच ।

सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गरर संस्थाले पेि गरेको ड्रङ्क नडिाइिका आिारमा 
सािचिनिक खररद ऐिको प्रविया अिसुार गिे ।
कायचलयको निणचयािसुार हिुेछ ।
 िेपाल सदूुरपशिम प्रदेि कायचसनमनतको भिि निमाचण भएको हिुेछ ।

भार्ा संकृनत तथा परुातत्िको संरिण प्रििचि र प्रर्ार प्रसार हिुकुा साथै पयचटि प्रििचिमा समेत टेिा पगु्ि ु।

मन्त्रालयले गत आ ि मा स्िीकृत गरेको डीपीआरका आिारमा सािचिनिक निमाचणको प्रविया अपिाइ निमाचण गिे 
।
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च िााँडफााँड गरर कायाचलय प्रमखुिाट वटप्पणी स्िीकृत गराइ कायचिम संर्ालि गिुच पिेछ ।

भार्ा संकृनत तथा परुातत्िको संरिण प्रििचि र प्रर्ार प्रसार हिुकुा साथै पयचटि प्रििचिमा समेत टेिा पगेुको हिुेछ 
।
मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

मन्त्रालय र मातहतका कायाचलयहरुले अिगुमि र मूल्याङ्कि गरेको हिुेछि ्।

 मन्त्रालयको निणचयािसुार हिुे ।

 सवुििा सम्पन्न खेलकुद संरर्िा निमाचण निमाचण भइ समग्र खेलिेरको सदुृढीकरण भएको हिुेछ ।
मन्त्रालय निदेििालय र खेलकुद पररर्दले अिगुमि तथा मलु्याङ्कि गिेछ ।
निमाचण भएका खेलकुदका संरर्िाको कायचसम्पन्न प्रनतिेदि प्राप्त भएको हिुे ।

१२७. नभमदत्त िगरपालीका कञ्चिपरुको साझेदारीमा बहसुााँस्कृनतक कला संग्रहालय  निमाचण(अन्त्य सािचिनिक निमाचण)

वििरण

प्रदेि खेलकुद पररर्दले पेि गरेका डीपीआरहरुका आिारमा मन्त्रालयको निणचयािसुार हिुेछ ।
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.५.६.३ २२४१२ १ पटक १ ५०० प्रथम  र्ौमानसक
शिर्चक

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L MB IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.६.४.८० २२५१२ १ पटक १ १०००० प्रथम र्ौमानसक
शिर्चक

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.६.५.३२ २२५१२ १०० संख्या २ ७००  विनतय र्ौमानसक
शिर्चक

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

बालश्रम सम्बन्त्िी सामाशिक संस्कारमा अिकुुल पररितचि आई बालबानलकालाई बालश्रममा पठाउिे प्रबनृत न्त्यूि हिुेछ |

सामाशिक विकास मन्त्रालय
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

वििरण

उदे्दश्य
बालश्रम नििारणका लानग शिम्मेिार निकाय िा संस्थालाई बालश्रम नििारण कायचमा मलुप्रिावहकरण गरर पूणच शिम्मेिार बिाउिे |
बालश्रमको अिस्था बारे सम्बशन्त्ित निकायसाँग समन्त्िय र सहकायच गरी अद्यािनिक तथ्याङ्क संकलि तथा प्रकाशित गिे |
बालश्रमको िेरमा काम गिे सरोकारिाला निकायहरु  ( सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्था, िागररक समाि, टे्रड यनुियि, संर्ार 
िेरहरुलाई  परार्ार गरर स्िीकृत बिेट बमोशिम संर्ालि गिे |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |

व्यिसावयक तथा सीप विकास तानलम केन्त्र र स्थािीय तहहरुको साझेदारीमा कायचिम  संर्ालि गिे |
  नसपमलुक तानलम संर्ालि कायचविनि अिसुार विनभन्न िगरपानलका तथा गाउाँपानलका सहकायचमा बिेट बााँडफााँड |
ज्ञाि, सीप र िमतायकु्त प्रनतस्पिी श्रमिशक्तको विकास र उत्पादििील आन्त्तररक रोिगारी नसिचिामाफच त श्रम िशक्तको स्िदेिमै पूणच उपयोग 
गरी आनथचक समवृि हानसल हिुेछ |
सामाशिक विकास मन्त्रालय |
यिुाहरुको लानग संर्ानलत कायचिमको स्थािीय तहबाट तानलम सम्पन्न प्रनतबेदि, तानलम अिनिको फोटो अन्त्य तानलम सम्बन्त्िी सम्पूणच 
कागिात पेि गिे |

१३२. िालश्रम नििारण तथा न्त्यनुिकरण सम्बन्त्िी सरोकारिाला निकायहरुसंग अन्त्तरविया कायचिम (ििरे्तिा तानलम)

श्रम बिारमा माग र आपूनतच बीर् को सन्त्तलुि कायम गिच पलुको काम गिे ,

TOR निमाचण  बैठक माइन्त्यवुटंग प्रनतनलवप

१३१. लागत साझेदारीमा आिाररत सीपमलुक कायचिमका लानग साझेदार (उद्यमिीलता, रोिगारीमूलक/सिशक्तकरण /सीप विकास तथा िमता अनभबिृी तानलम) |

वििरण

उदे्दश्य
स्िदेिमा िै मयाचददत रोिगारीका अिसर नसिचिा गरर बेरोिगारी न्त्यूिीकरण गिे |
श्रम बिारमा प्रनतश्पिाच गिच सक्िे दि सीपयकु्त र उत्पादिशिल िििशक्तको विकास गरर  रोिगारीका अिसर नसिचिा गिे |

वििरण

उदे्दश्य
रोिगारको खोिीमा रहेका व्यशक्त र रोिगारदाता बीर् रोिगार सम्बन्त्िी सूर्िा सहिै प्राप्त गिच सवकिे |
श्रम बिारमा माग र आपूनतच बीर् को सन्त्तलुि कायम गिच पलुको काम गिे ,

नबनभन्न रोिगार सम्िशन्त्ि सरु्िा,
 स्िीकृत कायचनबनि अिसुार बिेट बााँडफााँड गररिे छ |

श्रम तथा रोिगार 
१३०. प्रादेशिक JOB PROTAL निमाचण तथा संर्ालि (परामसच सेिा नियनमत सिुार खर्च) |
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P L MB IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.६.५.३३ २२५१२ १०० संख्या २ ६००  विनतय र्ौमानसक
शिर्चक

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.६.५.६ २२५१२ 100 संख्या २ ४०० प्रथम र विनतय
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.७.२ २२५२२ 95 शिल्ला ९ ३००
प्रथम, विनतय र तनृतय 
र्ौमानसक

शिर्चक

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

विनभन्न उद्योग / प्रनतष्ठािहरुमा स्थल अिगुमि गरर ररक्त ििसशक्त वििरण संकलि गिे |
माग भए बमोशिमका उद्योग /प्रनतष्ठािहरुमा आिश्यक िििशक्तक लानग नसफाररस गिे |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
रोिगारीमा सहिता ल्याउिमा सहशिकरण |
सामाशिक विकास मन्त्रालय 

वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

सामाशिक विकास मन्त्रालय
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

१३५. उद्योग प्रनतष्ठािहरुको ररक्त पदहरुको वििरण संकलि (अध्ययि /सबेिण /अिसुन्त्िाि) |

वििरण

उदे्दश्य
रोिगारीका अिसर तथा अिस्था नसिचिा गिचको लानग सम्भब भएसम्म प्रयत्न गिे | 
रोिगार नबनिमय सेिा संर्ालि तथा व्यिस्थापि निदेशिका सम्बन्त्िी सरोकारिाला  निकायहरुलाई िािकारी गराउिे |

१३४. बैदेशिक रोिगार सम्िन्त्िी िगरे्तािा तथा अनभमखुीकरण कायचिम (ििरे्तिा तानलम )

वििरण
िैदेशिक रोिगारीलाई सरुशित, मयाचददत र व्यिशस्थत बिाउिे ।

स्थािीय तह (िगरपानलका/गााँउपानलका) , बैदेशिक रोिगारबाट फकेका र बैदेशिक रोिगारीमा िाि तयारी गरर रहेका यिुाहरुको सहभानगता 
गराउिे  |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
बैदेशिक रोिगारीमा िाि ुपूिच र गई सकेपनछ भोग्ि ुपिे समस्याको बारेमा थाहा हिुेछ |

उद्योग / प्रनतष्ठािमा कायचरत श्रनमकहरुको सरु्ी तयार गिे |
विनभन्न उद्योग / प्रनतष्ठािहरुबाट श्रनमकको सहभानगताको लानग रोिगारदातालाई परार्ार गिे |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
काम गदाच अपिाउि ुपिे साबिािीका साथै सरुिा सम्बन्त्िी िािकारी प्राप्त हिुेछ |
सामाशिक विकास मन्त्रालय
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

१३३. उद्योग प्रनतष्ठािहरुमा कायचरत श्रनमकहरुलाई श्रनमक शििा सम्बन्त्िी कायचिम (ििरे्तिा तानलम)

वििरण

उदे्दश्य
उद्योग / प्रनतस्त्ष्ठािहरुमा हिुे िोशखमलाई न्त्यनुिकरािा गरर असल श्रम सम्बन्त्िको विकास गरी उत्पादि र उत्पादकत्ि अनभबवृि गिे ।
रोिगारदाता र श्रनमकहरु नबर्को सम्िन्त्ि समिरु कायम गिे |
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.७.४ २२५२२ 9 शिल्ला १० ३०० प्रथम, विनतय र तनृतय
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.३ २२५२२ 9 केन्त्र,शिल्ला ९ ९०० प्रथम र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.१४ २२५२२ 500 पटक २ ८०० प्रथम  र विनतय
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

रोिगारीमा सहिता ल्याउिे , परामसच सम्िशन्त्ि कायच, माग र आपूनतच बीर् को सन्त्तलुि कायम गिच पलुको काम गिे ,
गाउपानलका, विनभन्न िेरमा रोिगारको खोिीमा रहेका व्यशक्तहरु,
रोिगारदाता संघ सस्था, उिोग / प्रनतष्ठािहरुका  रोिगारदाताको सहभानगता, 
उद्योग िाशणज्य संघ, 
विनभन्न िेरका उद्यमी  व्यिसायहरु, 
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
रोिगारका खोिीमा रहेका व्यशक्त र रोिगारदाता नबर् रोिगारीका लानग समन्त्िय गरर माग भए बमोशिम रोिगारीका लानग नसफाररस गरर 
रोिगारी प्राप्त हिुेछ

सामाशिक विकास मन्त्रालय |
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
व्यिसावयक संस्कारको विकास हिुे र व्यिसावयक िेरमा थप उिाच प्राप्त हिुे |
सामाशिक विकास मन्त्रालय |
सम्माि गरेको प्रमाण परको प्रनतनलपी अनभलेखीकरण र सम्माि कायचिमको प्रनतबेदि तयार गिे |

१३८. रोिगार मेला आयोििा गिे (अन्त्य) |

वििरण

श्रीमाि सशर्ि ज्यू अथिा सशर्ि ज्यूले तोकेको कमचर्ारी |
 स्थािीय संर्ार मध्यमसंग गररएको सम्झौता पर, प्रर्ार प्रसार सम्पन्न प्रनतबेदि मन्त्रालयमा बझुाउि ुपिे |

१३७. उत्कृि श्रनमक उद्यमी पवहर्ाि तथा सम्माि कायचिम (अध्ययि/सिेिण /अिसुन्त्िाि) |

वििरण
श्रनमकहरुलाई व्यिसावयक उद्यमी बिाई व्यिसावयक संस्कारको विकास गिे र थप उिाच प्रदाि गिे |

संर्ालि प्रविया

उत्कृि श्रनमक उद्यमी पवहर्ाि तथा सम्माि कायचिम संर्ालिका लानग TOR निमाचण गिे |
कशम्तमा एक शिल्लाबाट एक ििा पिे गरर ९ ििा छिौट गररिे छ |
उद्यमी व्यिसाय सम्बन्त्िमा प्राप्त भएका वििरणहरु गदठत सनमनतबाट मलु्याकि  गरर उत्कृि श्रनमक तथा उद्यमीलाई नसफाररस गिे |
उत्कृि उद्यमी समारोह आयोििा गरर सम्माि गिे |

१३६.रोिगार सूर्िा कें रहरुमा बेरोिगारी दताच गराउिे र उद्योग प्रनतष्ठािहरुमा रहेको ररक्त पद दताच गराउिे सम्बन्त्िी स्थािीय स्तरमा प्रर्ार प्रसार गिे 
(अध्ययि/सिेिण /अिसुन्त्िाि) |

वििरण
ग्रानमण भेगमा रहेका बेरोिगार यिुाहरु माझ सरु्िाको पहरु् बढाउिमा सहिीकरण गरर रोिगारीको लानग प्रत्याभनूत गिे |
प्रर्ार प्रसारका लानग स्थािीय तहका एफएम, परपनरका संर्ार माध्यमसंग सम्झौता गिे |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
रोिगारीका तथा सीपमलुक तानलमको पवहर्ाि गरर रोिगारीमा सहिता ल्याउिमा सहशिकरण हिुेछ |
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण

विनियोशित रकम      (रु. 
हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.२० २२५२२ 500 पटक १ १५० तनृतय र्ौमानसक
शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.११२ २२५२२ 80 संख्या २ ४०० प्रथम र विनतय र्ौमानसक
शिर्चक

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.११३ २२५२२ 125 संख्या ५ १६००
प्रथम, विनतय र तनृतय 
र्ौमानसक

शिर्चक

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
बेरोिगारी घटाई रोिगारीमा सहशिकरण |
सामाशिक विकास मन्त्रालय 
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

वििरण

उदे्दश्य
व्यिसाय संर्ालि गरर बेरोिगार यिुाहरुलाई स्िरोिगार हिु प्रोत्सावहत गिे |
श्रम बिारमा व्यिसावयक अिसरको पवहर्ािमा सहिीकरण गिे

संर्ालि प्रविया
घरेलकुो स्िीकृत पाठ्यिम र खर्च संर्ालि निदेशिका बमोशिम संर्ालि गररिे छ
स्थािीय तहका रोिगार सेिा केन्त्रमा दताच भएका िेरोिगार यिुाहरुलाई स्िरोिगार तफच  उन्त्मखु गिच, उद्यम गिच ईच्छुक यिुाहरु छिौट गरर 
तानलम संर्ालि गिे |

रोिगारदाता, संघ सस्थाका प्रनतनिनिहरु, टे्रड यनुियि, उद्योग बाशणज्य संघ, होटल व्यिसायी संघ, निमाचण व्यबसायी संघ तथा  तानलम 
प्रदावयक संघ सस्थाको प्रनतनिनि हिुे गरर स्िीकृत िम्स बमोशिम कायचिम संर्ालि गिे |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
रोिगारीमा सहिता ल्याउिमा सहशिकरण |
सामाशिक विकास मन्त्रालय |
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

१४१. उद्यमशिलाता तथा नबशत्तय सािरता विकास तानलम (सामग्री विकास र तानलम संर्ालि ) (अन्त्य)

सामाशिक विकास मन्त्रालय |
बावर्चक प्रनतबेदि पशुस्तका प्रकािि गररिेछ |

१४०. रोिगारदाता र स्थानिय स्तरका टे्रड यनुियिहरुसंग रोिगार विनिमय सेिा सम्बन्त्िी अन्त्तरविया कायचिम

वििरण

उदे्दश्य
रोिगारीका अिसर तथा अिस्था नसिचिा गिचको लानग सम्भब भएसम्म प्रयत्न गिे | 
रोिगार नबनिमय सेिा संर्ालि तथा व्यिस्थापि निदेशिका सम्बन्त्िी सरोकारिाला  निकायहरुलाई िािकारी गराउिे |

१३९. रोिगार सूर्िा केन्त्रहरुमा संकनलत बेरोिगारहरुको लगत सम्बन्त्िी प्रनतबेदि तयारी एि छपाई (अन्त्य) |

वििरण
श्रम बिारको समग्र शस्थनत बारे स्थािीय िैशिक संस्था, तानलम प्रदायक एिं अन्त्य ईच्छुक पिलाई नबश्लरे्णात्मक िािकारी उपलब्ि गराई 
माग र आपूनतचको अन्त्तरलाई कम   गिे |

रोिगार सूर्िा केन्त्रले गरेको बावर्चक कामको प्रगनत सम्िशन्त्ि वििरण अध्यािनिक  गरर प्रकािि गिे |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
माग र आपूनतचको अन्त्तरलाई कम गरर रोिगारदाता र बेरोिगारहरुको शस्थनत पवहर्ाि गिचमा सहिीकरण हिुे | रोिगारका िेर तथा 
अिसरहरुको खोशि गिचमा सहि हिुेछ |
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P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.११७ २२५२२ १२० पटक २ ३००
 विनतय र तनृतय 
र्ौमानसक

शिर्चक

उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.१५४ २२५२२ पटक २ १०००
 विनतय र तनृतय 
र्ौमानसक

शिर्चक

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.२८२ २२५२२ 9 पटक ३ ३००
 प्रथम, विनतय र तनृतय 
र्ौमानसक

शिर्चक

उदे्दश्य

विनभन्न िेरमा श्रम, बालश्रम, सामाशिक सरुिा तथा अन्त्य कायचका लानग सरोकारिाला निकायहरु समय समयमा छलफल गरर लाग ुगिचमा 
सहिीकरण गिे |
सीप विकास तानलमक लानग व्यािसावयक तथा सीप विकास तानलम केन्त्रहरुलाई विनभन्न िेरमा तानलम संर्ालिका लानग पहल गिेछ  |

प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
कायचस्थलमा काम गदाच अपिाउि ुपिे सरुिा र सतकच ताको बारेमा सबैलाइ िािकारी प्राप्त हिुकुो साथै काम गदाच प्रयोग गिुच पिे सरुिाका 
साििहरु सबै कामबार कमचर्ारीलाईउपलब्ि गराउिमा सहिीकरण गररिेछ |
सामाशिक विकास मन्त्रालय |
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

१४४.श्रम, बालश्रम, सामाशिक सरुिा तथा सीप विकास तानलम सम्बन्त्िी रणिीनतक संर्ार (प्रर्ार प्रसार तथा सामग्री उत्पादि तथा प्रकािि र वितरण (अन्त्य) |

वििरण

१४३. कायचस्थलमा कामदारहरुको सरुिा तथा स्िास्थ्य सम्बन्त्िी प्रशििण तथा परामसच (अन्त्य) |

वििरण

उदे्दश्य
कायचस्थलमा सरुिा तथा स्िास्थ्य सम्बन्त्िी उशर्त प्रबन्त्ि गरर काम गिे सरुशित बाताबरण बिाउिे |
व्यिसायिन्त्य सरुिा तथा स्िास्थ्य सम्बन्त्िमा अपिाउि ुपिे िीनत िा भैरहेको िीनतमा सिुारका लानग रोिगारदातालाई सझुाि ददिे |

रोिगारदाता , टे्रड यनुियि र उद्योग / प्रनतष्ठािहरुमा कायचरत कामदारको सहभानगता रहिेछ |

असल श्रम सम्बन्त्िको विकास, बालश्रमको नििारण तथा सामाशिक सरुिाको प्रत्याभनूत गदै सामाशिक न्त्याय सवहतको आनथचक विकासमा 
सघाउ पयुाचउिे ।
रोिगारदाता, टे्रड यनुियि, उद्योग बाशणज्य संघ, होटल व्यिसायी संघ, निमाचण व्यिसायी संघ स्थािीय तह तथा श्रनमकको सहभानगता रहिेछ

यस शिर्चकमा विनियोशित बिेटबाट शिर्चकमा उल्लेशखत महत्िपूणच ददिसहरु (श्रम ददिस, सामाशिक सरुिा ददिस) मिाउि खर्च गररिेछ |

श्रम ऐि , श्रम नियमािली , सामाशिक सरुिा ऐि लाग ुसम्बन्त्िी सरोकारिाला निकायसंग छलफल गरर कायचन्त्ियि  भए िभएको एवकि गिे |

सामाशिक विकास मन्त्रालय,  श्रम तथा रोिगार िाखा |
पूिच तयारी बैठक र फोटो सवहतको प्रनतिेदि |

१४२. विनभन्न ददिस मिाउिे (श्रम ददिस सामाशिक सरुिा ददिस तथा अन्त्य ददिसहरु (अन्त्य) |

वििरण
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.२८८ २२५२२ 5 पटक ५ ५००  प्रथम, र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२५.३०६ २२५२२ 88 पटक १ ५००  प्रथम, र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि

प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

P L M B IS  C ode खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम (रु. हिारमा)

(समयािनि) कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे, सो उल्लेख 
गिे

२.७.२९.२३ २२५२२ 2 पटक २ ५००  विनतय र्ौमानसक
शिर्चक
उदे्दश्य

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँड
अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मूल्याङ्कि
प्रनतिेदि।सूर्क प्रणाली

सामाशिक विकास मन्त्रालय 
उद्यमी पवहर्ाि सनमनत  बैठक माइन्त्यवुटंग प्रनतनलवप

१४७.उद्यमी पवहर्ाि तथा सम्माि कायचिमको व्यिस्थापि खर्च (सूर्िा प्रकािि, मलु्याङ्गकि र कायचिम संर्ालि समेत ) (प्रदेि स्तरीय खेलकुद) |

वििरण
श्रनमकहरुलाई व्यिसावयक उद्यमी बिाइ व्यिसावयक संस्कारको विकास गिे र थप उिाच प्रदाि गिे |

उद्यमी पवहर्ाि तथा सम्माि कायचिमको लानग एउटा छिौट सनमनत रहिेछ |
 वटप्पणी आदेि र कायचिम संर्ालाि निदेशिका बमोशिम खर्च वििरण बााँडफााँड गररिे छ |
उद्यमी पवहर्ाि गरर सम्माि कायचिमका लानग नसफाररस गररिेछ |

स्थािीय तहका रोिगार सेिा केन्त्रले रोिगारका िेरमा गरेको कामको सनमिा गिे | 
८८ िटा स्थािीय तहका रोिगार सेिा केन्त्रहरुका रोिगार संयोिकहरुको सहभानगतामा रोिगार सेिा सम्िशन्त्ि सनमिा गोष्ठी गिे |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
रोिगार सेिा केन्त्रको काममा एक रुपता ल्याईिेछ |
सामाशिक विकास मन्त्रालय 
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

सशर्ि स्तरीय निणचयबाट खर्चको िम्स स्िीकृत गरर कायचिम संर्ालि गिे  |
िीनत निमाचण भए पनछ काम गिचमा सहिता हिुेछ |
श्रीमाि सशर्ि ज्यू |
मस्यौदा निमाचण  बैठक माइन्त्यवुटंग प्रनतनलवप

१४६.स्थािीय तहमा रहेका रोिगार सेिा केन्त्रसंग रोिगार सेिा सम्बिी सनमिा कायचिम (अन्त्य) |

वििरण

सामाशिक विकास मन्त्रालय 
वियाकलाप अिसुार प्रनतबेदि गिुचपिेछ |

१४५.श्रम तथा रोिगारसंग सम्बशन्त्ित मापदण्ड, कायचविनि, निदेशिका निमाचण (कायचिम संर्ालि तथा बैठक) (अन्त्य) |

वििरण
श्रम रोिगार सम्बन्त्िी आिश्यक िीनतगत सहिीकरणको लानग काििुी दस्तािेि तयार गिे ।

संर्ालि प्रविया

श्रम तथा रोिगार सम्बन्त्िी ऐि नियम बिाउि मस्यौदा सनमनत निमाचण गिे |
यस शिर्चक अन्त्तगचत यस मन्त्रालयले तयार गिुचपिे  काििुी दस्तािेिहरु सम्बन्त्िी तयारर बैठक , मस्यौदा निमाचण आददको लानग प्रर्नलत 
नियमािसुार आनथचक व्यिस्थापि गिुचपिेछ ।
तयार भएको मस्यौदा काििु निमाचण सनमनतमा पेि गिे |

श्रम, बालश्रम, सामाशिक सरुिा तथा सीप विकास तानलम सम्बन्त्िी विनभन्न स्थािीय पर पनरका, रेनडयो तथा पम्प्लेट माफच त  प्रर्ार प्रसार 
गररिेछ |
प्रर्नलत नियमािसुार खर्च बााँडफााँड गरर श्रीमाि सशर्ि ज्यूबाट वटप्पणी स्िीकृत गराई कायचिम संर्ालि गररिेछ |
श्रम ऐि, बालश्रम सामाशिक सरुिा ऐि तथा सीप विकास तानलम सम्बन्त्िी सबैलाई सूर्िा प्राप्त हिुेछ |
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P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

११.१.२.३५७ ३१११२ 1 पटक १ ५०० दोस्रो र्ौमानसकमा 
उिेश्य

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

११.३.७.४९ ३११२२ १ संख्या १ २०० पवहलोमा र्ौमानसकमा
उिेश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

११.४.२२.२१२ ३११५९ १ संख्या १ २००० दोस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

मन्त्रालयले सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे । 
सामाशिक विकास कायाचलयले प्रर्नलत खररद सम्बन्त्िी काििु अिसुार गोदाबरी िगरपानलकासंगको लागत साझेदारीमा गोदाबरी िदीमा मसाि 
घाट निमाचण र व्यिस्थापि गिुचपिेछ ।
निमाचण कायच र्ाल ुआनथचक बर्च नभरै सम्पन्न गरी सक्ि ुपिेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि मलु्याङ्कि हिुेछ । 
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासिमा प्रनतिेदि पेि गिे ।

१५०. गोदाबरी िगरपानलकाको साझेदारीमा गोदाबरी िदीमा मसािघाट निमाचण तथा व्यिस्थापि (अन्त्य सािचिनिक निमाचण)

उिेश्य मसािघाटलाइच व्यिशस्थत बिाउिे ।
दाहसंस्कार गिच िािे मलामीहरुलाई प्रनतकूल िातािरणरमा बस्िे व्यिस्था नमलाउिे ।

कायच सम्पन्न भएको प्रनतिेदि सामाशिक विकास कायाचलय माफच त सामाशिक विकास मन्त्रालयमा पेि गिुचपिेछ ।
१४९ . सेिेटरी प्याड भेशन्त्डङ्ग मेनसि खररद (कायाचलय संर्ालि संग सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा मेनसि औिार)

स्िच्छ मवहिाबारी प्रििचिमा सहयोग गिे ।सिचसलुभ सेिेटरी प्याडको उपलब्िता बढाउिे ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयले खररद ऐि अिसुार प्रविया परुा गरी भेशन्त्डङ्ग मेनसि खररद गिेछ ।
सेिेटरी प्याड भेशन्त्डङ्ग मेनसि खररद (कायाचलय संर्ालि संग सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा मेनसि औिार)का लानग विनियोिि भएको रु २ 
लाख रकमबाट मेनसि खररद गिुचपिेछ ।

अपेशित उपलब्िी मवहिाबारी व्यिस्थापिमा सहिता भएको हिुेछ ।
सिचसलुभ सेिेटरी प्याडको उपलब्ि हिुेछ।

निमाचण कायचको गणुस्तर भिि निमाचण सम्बन्त्िी प्रर्नलत कािूिले तोके अिसुार हिुपुिेछ ।
मवहला कल्याण बर्त तथा ऋण सहकारी संस्था नल ियपथृ्िी िगरपानलका १० को भिि निमाचणका लानग विनियोिि भएको रकमबाट 
भकु्तािी गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी सहकारीको भिि निमाचण भई कायच संर्ालिमा सहिता भएको हिुेछ ।
भाडा िाफतको रकम अन्त्य प्रयोििका लानग प्रयोग भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलयबाट अिगुमि गररिेछ।

सामाशिक विकास महािाखा 
148. मवहला कल्याण बर्त तथा ऋण सहकारी संस्था नल. ियपथृ्िी िगरपानलका १० को भिि निमाचण (भिि निमाचण)

दैनिक प्रसािनिक कामकाि संर्ालि गिच सहिता ल्याउिे ।  व्यापाररक प्रयोििका लानग प्रयोग गिे ।                             

संर्ालि प्रविया

मन्त्रालयले कायचिम कायाचन्त्ियिका लानग सामाशिक विकास कायाचलय बझाङ्गलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे ।
सामाशिक विकास कायाचलयले प्रर्नलत खररद सम्बन्त्िी काििु अिसुार ियपथृ्िी िगरपानलका १० को मवहला कल्याण बर्त तथा ऋण 
सहकारी संस्थाको भिि निमाचण गिे ।
निमाचण कायच र्ाल ुआनथचक बर्च नभरै सम्पन्न गरी सक्ि ुपिेछ ।
निमाचण कायचको लागत अिमुाि स्िीकृत गदाच मन्त्रालयलाइ थप दावयत्ि सिृिा िहिुे गरी गिुच पिेछ ।
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बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

११.४.२२.२३८ ३११५९ १ िटा १ ३००० दोस्रो र्ौमानसकमा

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

११.४.२२.२३९ ३११५९ १ िटा १ २००० दोस्रो र्ौमानसकमा

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी
नभमदत्त िगरपानलकामा दनलत छारािास निमाचण भइ संर्ालिमा आएको हिुेछ।
दनलत समदुायका विद्याथीहरुले बस्िे कोठा िपाएर नबर्मै पढाइ छोडि ुपिे िाध्यताको अन्त्त्य भएको हिुेछ ।

संर्ालि प्रविया

मन्त्रालयले सामाशिक विकास कायाचलयलाई अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे । कायाचलयले नभमदत्त िगरपानलकामा िडा िं ४ मा निमाचणानिि 
अबस्थामा रहेको सदूुरपशिमाञ्चल दनलत छाराबासको निमाचण भिि संवहताको मापदण्ड बमोशिम र प्राविनिकको नसफाररसमा उपयकु्त देशखएमा 
थप निमाचण िा भैरहेको निमाचणलाइ निरन्त्तर ददि सवकिेछ ।
मन्त्रालयले सदूुरपशिमाञ्चल दनलत छाराबास पररर्रमा ियााँ संरर्िा निमाचण िा स्तरोन्नती गिे प्रयोििका लानग प्रर्नलत खररद कािूि ऐि तथा 
नियमािसुार प्रकृया अगानड बढाई सम्झौता गिे ।
निमाचण कायचको लागत अिमुाि स्िीकृत गदाच मन्त्रालयलाइ थप दावयत्ि सिृिा िहिुे गरी गिुच पिेछ ।
निमाचण कायचको गणुस्तर भिि निमाचण सम्बन्त्िी प्रर्नलत कािूिले तोके अिसुार हिुपुिेछ ।
सदूुरपशिमाञ्चल दनलत छाराबास निमाचणका लानग विनियोिि भएको रकमबाट भकु्तािी गिुचपिे ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट र सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीबाट अिगुमि मलु्याङ्कि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात वटकापरु िगरपानलकाले सामाशिक विकास कायाचलय र मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

१५२ . सदूुरपशिमाञ्चल दनलत छाराबास निमाचण नभमदत्त िगरपानलका (अन्त्य सािचिनिक निमाचण)

उिेश्य
नभमदत्त िगरपानलकामा िडा िं ४ मा निमाचणानिि अबस्थामा रहेको सदूुरपशिमाञ्चल दनलत छाराबास पररर्रमा ियााँ संरर्िा निमाचण िा 
स्तरोन्नती गरर दनलत समदुायका विद्याथीहरुलाई आिािीय सेिा उपलब्ि गराउिे ।
दनलत समदुायका विद्याथीहरुले बस्िे कोठा िपाएर पढाइ िै छोडि ुपिे िाध्यताको अन्त्त्य गिे ।

बाल उद्याि निमाचण वटकापरु िगरपानलका १ कैलालीका लानग विनियोिि भएको रकमबाट भकु्तािी गिुचपिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

बालबानलकाहरुले स्ि स्फुतच रुपमा मिोरन्त्िि गिच पाएका हिेछि ्। पयचटि प्रििचिमा टेिा पगेुको हिुेछ ।
बालबानलकाहरुमा सकारात्मक भाििाको विकास भएको हिुेछ ।
बालबानलकाहरुको बवृि विकासमा सहयोग पगेुको हिुेछ ।
बालबानलकाहको खेल प्रनतको अनभरुशर्मा बढेत्तरी भएको हिुेछ ।

१५१. बाल उद्याि निमाचण वटकापरु िगरपानलका १ कैलाली (अन्त्य सािचिनिक निमाचण)

उिेश्य वटकापरु िगरपानलकामा बाल उद्याि निमाचण गरी बालबानलकाहरुको र्ौतफी विकास गिच सहयोग पयुाचउिे ।
बाल बानलकाहरुलाइच मिोञ्जि प्रदाि गिे । पयचटि प्रििचिमा टेिा पयुाचउिे ।

संर्ालि प्रविया

मन्त्रालयले कायचिम कायाचन्त्ियिका लानग सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे ।
वटकापरु िगरपानलकाले गत आ.ि.को ठेक्का सम्झौता र प्रगनत वििरण मन्त्रालय र कायाचलयमा अनििायच पेि गिुचपिेछ ।
मन्त्रालयले निमाचण गरेको बाल उद्याि सौयचमण्डल िमिुा निमाचणको नड पी आर र प्रर्नलत कािूिले तोकेको गणुस्तर बमोशिम
सामाशिक विकास कायाचलयले प्रर्नलत खररद सम्बन्त्िी काििु अिसुार वटकापरु िगरपानलका १ मा बाल उद्याि निमाचण गिे ।
निमाचण कायचको लागत अिमुाि स्िीकृत गदाच मन्त्रालयलाइ थप दावयत्ि सिृिा िहिुे गरी गिुच पिेछ ।

मन्त्रालयबाट अशख्तयारी ददएको रु २० लाख र गोदाबरी िगरपानलकाबाट विनियोिि भएको रकमबाट मसािघाट निमाचण र व्यिस्थापि 
गिुचपिेछ ।

अपेशित उपलब्िी मसािघाट व्यिशस्थत भएको हिुेछ ।
दाहसंस्कार गिच िािे मलामीहरुलाई प्रनतकूल िातािरणरमा बस्िे व्यिस्था भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट र सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीबाट अिगुमि मलु्याङ्कि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात गोदाबरी िगरपानलकाले सामाशिक विकास कायाचलय र मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुच पिेछ ।

संर्ालि प्रविया

निमाचण कायचको लागत अिमुाि स्िीकृत गदाच मन्त्रालयलाइ थप दावयत्ि सिृिा िहिुे गरी गिुच पिेछ ।
निमाचण कायचको गणुस्तर प्रर्नलत कािूिले तोके अिसुार हिुपुिेछ ।
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अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

११.५.४०.१३ ३११३५ १ संख्या १ २००० पवहलो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

११.५.४०.१४ ३११३५ १ संख्या १ २००० पवहलो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे

११.५.४२.११ ३११६१ १ संख्या १ ५०० पवहलो र्ौमानसकमा

१५५. ज्येष्ठ िागररक शिल्ला संघ बझाङ्गको ददिा सेिा केन्त्रको भिि ममचत (निनमचत भििको संरर्िात्मक सिुार खर्च)

उिेश्य ज्येष्ठ िागररकहरुको सरुशित बसाइ व्यिस्थापि गिे ।
शिल्लाका ज्येष्ठ िागररकहरुलाइच प्रभािकारी सरुशित ददिा सेिा उपलब्ि गराउिे ।

संर्ालि प्रविया

मन्त्रालयले सामाशिक विकास कायाचलय बझाङ्गलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे ।कायाचलयले प्रर्नलत कािूि अिसुार ददिा सेिा केन्त्रको भिि 
ममचत गिे । 
निमाचण कायचको लागत अिमुाि स्िीकृत गदाच मन्त्रालयलाइ थप दावयत्ि सिृिा िहिुे गरी गिुच पिेछ ।

प्रदेिस्तरीय अपाङ्गता पिुचस्थापिा केन्त्रको DPR सवहत भिि निमाचणका लागी विनियोिि भएको बिेटबाट भकु्तािी गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
सदूुरपशिम प्रदेिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुका लानग दीघचकानलि आिािीय सवुििा सवहतको भिि निमाचणका लानग DPR निमाचण भएको 
हिुेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको िीििमा सहि िातािरणको सिृिा भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न पिात मन्त्रालयमा प्रनतिेदि गिुचपिेछ ।

१५४ . प्रदेिस्तरीय अपाङ्गता पिुचस्थापिा केन्त्रको DPR सवहत भिि निमाचण (अन्त्य पूाँिीगत अिसुन्त्िाि तथा परामिच)

उिेश्य
सदूुरपशिम प्रदेिमा अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुका लानग दीघचकानलि आिािीय सवुििा उपलब्ि गराउिे ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको िीििमा सहि र सम्मानित रुपमा िीिि यापि गिे िातािरणको सिृिा गिे ।
अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरु उपर्ार िपाई िीििभर अप्ठ्यारो परशस्थनतबाट गशुििे अिस्थाको अन्त्त्य गिे ।
मन्त्रालयले TOR निमाचण गिे । प्रर्नलत कािूि अिसुार प्रविया परुा गरी कायच सञ्चालि गिे ।प्रदेिस्तरीय अपाङ्गता पिुचस्थापिा केन्त्रको 
DPR   निमाचण  गिे ।

प्रदेिस्तरीय दीघचकानलि पिुचस्थापिा केन्त्रको DPR सवहतको सम्भाव्यता अध्ययि र भिि निमाचणमा विनियोिि भएको रकमबाट खर्च भकु्तािी 
गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
प्रदेिस्तरीय दीघचकानलि पिुचस्थापिा केन्त्रको DPR निमाचण भएको हिुेछ ।
लैंनगक वहंसाको कारण पररिार तथा समदुायमा पिुचस्थापिा हिु िसक्िे व्यशक्तहरुका लानग दीघचकानलि रुपमा आििीय सवुििा उपलब्ि भएको 
हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न पिात सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रनतिेदि गिुचपिे  ।

१५३. प्रदेिस्तरीय दीघचकानलि पिुचस्थापिा केन्त्रको DPR सवहतको सम्भाव्यता अध्ययि र भिि निमाचण (अन्त्य पूाँिीगत अिसुन्त्िाि तथा परामिच)

उिेश्य
लैंनगक वहंसा प्रभावित व्यक्तीहरुका लानग दीघचकानलि आिािीय सवुििा सवहतको भिि निमाचण गिे ।
लैंवङ्गक वहसा वपनडत प्रभावितहरुलाई दीघचकानलि रुपमा आििीय सवुििा उपलब्ि गराउिे ।
दीघचकालीि पिुचस्थापिा केन्त्रको नडपीआर निमाचण गिे ।
मन्त्रालयले  TOR निमाचण गिे । प्रर्नलत खररद कािूि अिसुार प्रविया परुागरी कायच सञ्चालि गिे ।

अपेशित उपलब्िी
दनलत समदुायका विद्याथीहरुको विद्यालय भिाच दर बढेको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट र सामाशिक विकास कायाचलय कञ्चिपरुबाट अिगुमि मलु्याङ्कि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुच पिेछ ।
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बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

5.1.11.10 २६४१३ १ पटक १ ४००० दोस्रो र्ौमानसकमा
उिेश्य

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.4.14.6
२२३१५ १ निरन्त्तर १ ३०० पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 

र्ौमानसकमा

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

१५८. हेल्प डेस्क सञ्चालिका लानग कमचर्ारी व्यिस्थापि (व्यशक्त करार)

मन्त्रालयबाट सामाशिक विकास महािाखाको नसफाररसमा अशख्तयार प्राप्त अनिकारीबाट सम्झौता भएका पर पनरका,रेनडयो तथा टेनलनभििलाइ 
मवहला, बालबानलका, अपाङ्गता तथा िेष्ठ िागररकसंग सम्बन्त्िीत सरु्िा तथा सन्त्देिमलुक सामाग्री छपाई, सरु्िा प्रकासि तथा प्रसारण 
शिर्चकमा विनियोिि भएको रु ३ लाखबाट सम्झौता बमोशिमको रकम भकु्तािी गिुचपिेछ ।

अपेशित उपलब्िी मवहला, बालबानलका, अपाङ्गता तथा िेष्ठ िागररकहरुले आफ्िो हक अनिकार र कतचव्य प्रनत िािकार भएका हिुेछि ।
मवहला, बालबानलका, अपाङ्गता तथा िेष्ठ िागररकहरुमा हिु सक्िे नबभेद तथा िोशखमको बारेमा िािकार भएका हिुेछि ।
अशख्तयार प्राप्त अनिकारीबाट अिगुमि गररिेछ ।

सम्झौता भएका रेनडयो ,परपनरका, टेनलनभििले सामाशिक विकास माहािाखामा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

१५७. मवहला, बालबानलका, अपाङ्गता तथा िेष्ठ िागररकसंग सम्बन्त्िीत सरु्िा तथा सन्त्देिमलुक सामाग्री छपाई, सरु्िा प्रकासि तथा प्रसारण (विज्ञापि तथा सरु्िा 
प्रकासि)

उिेश्य मवहला, बालबानलका, अपाङ्गता तथा िेष्ठ िागररकहरुलाई आफ्िो हक अनिकार र कतचव्य बारे ससूुशर्त गराउिे ।
मवहला, बालबानलका, अपाङ्गता तथा िेष्ठ िागररकहरुमा हिु सक्िे नबभेद तथा िोशखमको बारेमा िािकारी गराउिे ।

संर्ालि प्रविया
मवहला , बालबानलका अपाङ्गता र ज्येष्ठ िागररक िस्ता विर्यमा ििरे्तिा मूलक सूर्िा, सन्त्देिहरु परपनरका, रेनडयो  र टेलीनभििबाट 
प्रकािि तथा प्रसारण गरर सरोकारिालाहरुलाइ ससूुशर्त गिे ।ब्रोसर फ्लेक्स आदद पनि प्रकािि गरी वितरण गिे । 
विनभन्न परपनरका ,रेनडयो तथा टेनलनभिि संग सम्झौता गरर सन्त्देि उत्पादि र प्रसारण गिे ।

मािि सेिा आश्रमले कायच सम्पन्न प्रनतिेदि मन्त्रालय र कायाचलयमा पेि गिुचपिेछ ।
मािि सेिा आश्रम ििगढी पुाँशिगत अिदुाि शिर्चकमा विनियोिि भएको रकम सामाशिक विकास कायाचलयलाइ हस्तान्त्तरण गररचिेछ र सो 
रकमबाट बाट भकु्तािी गिुचपिेछ ।
साहारा नबवहि मानिसहरुको लानग मािि सेिा आश्रमबाट सहयोग उपलब्ि भएको हिुेछ ।
साहारा नबवहि मानिसहरुको खािा, आिास, उपर्ार खर्च  लगायत अन्त्य व्यिस्थापि गरी सामाशिक तथा पाररिाररक पिुस्थाचपिा भएका हिुेछि ्
।
सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीबाट अिगुमि गररिेछ ।
सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीले मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ  ।

सामाशिक विकास कायाचलय बझाङ्गले मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।
१५६. मािि सेिा आश्रम ििगढी पुाँशिगत अिदुाि (अन्त्य)

साहारा नबवहि मानिसहरुको लानग मािि सेिा आश्रमबाट सहयोग उपलब्ि गराउिे ।
साहारा नबवहि मानिसहरुको खािा, आिास, उपर्ार खर्च  लगायत अन्त्य व्यिस्थापि गरी सामाशिक तथा पाररिाररक पिुस्थाचपिा गिे ।

संर्ालि प्रविया

मन्त्रालयले कायचिम कायाचन्त्ियिका लानग सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे ।
सामाशिक विकास कायाचलयले मािि सेिा आश्रम संग प्रस्ताि माग गिे र कायाचलयले मािि सेिा आश्रम संग सितच सम्झौता गरी प्रर्नलत 
कािूि अिसुार कायच सम्पन्न गिे । 
निमाचण कायचको लागत अिमुाि स्िीकृत गदाच मन्त्रालयलाइ थप दावयत्ि सिृिा िहिुे गरी गिुच पिेछ ।

ज्येष्ठ िागररक शिल्ला संघ बझाङ्गको ददिा सेिा केन्त्रको भिि ममचत शिर्चकमा विनियोिि भएको रु २० लाखबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
ज्येष्ठ िागररक शिल्ला संघ बझाङ्गको ददिा सेिा केन्त्रको भिि ममचत भएको हिुेछ ।
ज्येष्ठ िागररकहरुका बसाइ ब्यिस्थापि सरुशित भएको हिुेछ ।
शिल्लाका ज्येष्ठ िागररकहरुलाइच प्रभािकारी सरुशित ददिा सेिा उपलब्ि भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलय बझाङ्गबाट अिगुमि गररिेछ ।

संर्ालि प्रविया

भिि ममचत कायच र्ाल ुआनथचक बर्च नभरै सम्पन्न गरी सक्ि ुपिेछ ।
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P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.5.7.53
२२४१३ १ ििा १ २६४ पवहलो, दोस्रो र तेस्रो 

र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.6.4.82 २२५१२ १ पटक १ ८०० पवहलो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

4.6.4.83
२२५१२ २ पटक २ १००० पवहलो र दोस्रो 

र्ौमानसकमा

मन्त्रालयबाट अिगुमि तथा मलु्यांकि हिुेछ ।
अनभमखुीकरण कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिाि िाखामा प्रनतिेदि गिुचपिेछ ।

१६०. स्थानिय तहका मवहला िाखा हेिे कमचर्ारीलाई योििा तिुचमा सम्बन्त्िी २ ददिे अनभमशुखरण कायचिम (उद्यमिीलता, रोिगारीमलुक ∕ सिशक्तकरण सीप विकास 
तथा िमता अनभिवृि तानलम)

उिेश्य

सदूुरपशिम प्रदेिका ८८ िटै स्थानिय तहका मवहला िाखा हेिे कमचर्ारीहरुलाई योििा तिुचमा गिे प्रवियाबारे िािकारी गराउिे ।
मवहला िाखा हेिे कमचर्ारीहरुको योििा तिुचमा सम्बन्त्िी िमता अनभिवृि गिे ।

उिेश्य मन्त्रालयबाट निमाचण भएको सामाशिक सूर्िा व्यिस्थापि प्रणालीको पोटचलमा सूर्िा प्रविवि गिच दि बिाउिे ।
मवहला बालबानलका अपाङ्गता ज्येष्ठ िागररक आदद संग सम्बन्त्िीत सरु्िाहरु व्यिशस्थत गरी सूर्िाको पहुाँर्मा अनभबवृि गराउिे ।
सामाशिक विकास महािाखाले सामाशिक सूर्िा व्यिस्थापि प्रणालीको पोटचलमा सूर्िा प्रविवि गिे ८८ िटै पानलकाहरुका कमचर्ारीहरुलाइ २ 
ददिे अनभमखुीकरण कायचिम संर्ालि गिे ।तालीमको विर्यिस्त ुकायचतालीका समय र स्थाि मन्त्रालयको निणचयािसुार हिुेछ ।

८८ िटै पानलकाहरुलाइ २ समहुमा विभािि गरी अनभमखुीकरण कायचिम संर्ालि गररिेछ र उक्त कायचिममा भएको खर्च सामाशिक सरु्िा 
व्यिस्थापि प्रणाली सम्बन्त्िी २ ददिे अनभमशुखकरण कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु ८ लाखबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
मन्त्रालयबाट निमाचण भएको सामाशिक सूर्िा व्यिस्थापि प्रणालीको पोटचलमा सूर्िा प्रविवि भएको हिुेछ ।
मवहला बालबानलका अपाङ्गता ज्येष्ठ िागररक आदद संग सम्बन्त्िीत सरु्िाहरु व्यिशस्थत भएका हिुेछि ्।
आगामी बर्चको योििा निमाचण गिच सहि हिुेछ ।

अपेशित उपलब्िी श्रिण सम्बन्त्िी अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाइ भार्ामा सहि भएको हिुेछ ।
मन्त्रालयमा सेिा नलि आउिे अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाइ नछटो छररतो सेिा उपलब्ि भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास महािाखाबाट अिगुमि र मलु्यांकि गररिेछ ।
हेल्प डेस्कमा कायचरत कामचर्ारीले गरेको काम कारबाही सम्बन्त्िमा सामाशिक विकास महािाखाले अशख्तयार प्राप्त अनिकारी समि प्रनतिेदि 
पेि गिेछ ।

१५९.सामाशिक सरु्िा व्यिस्थापि प्रणाली सम्बन्त्िी २ ददिे अनभमशुखकरण कायचिम (उद्यमिीलता, रोिगारी मलुक सिशक्तकरण सीप विकास तथा िमता अनभिवि 
तानलम)

उिेश्य अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुका लानग भार्ामा सहिीकरण गिे ।
मन्त्रालयमा सेिा नलि आउिे अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाइ नछटो छररतो सेिा प्रिाहमा सहिीकरण गिे ।
अपाङ्गता भएका सेिा ग्राहीहरुलाइ आबश्यक सहशिकरण गिचका लागी गत आनथचक बर्चमा हेल्प डेस्कमा काम गिे कमचर्ारीको कायच 
सम्पादिका आिारमा म्याद थप गरी हेल्प डेस्क संर्ालि गिे ।
हेल्प डेस्क सञ्चालिका लानग कामचर्ारी व्यिस्थापि शिर्चकमा विनियोिि भएको रकम रु २ लाख ६४ हिारबाट तलब बापतको रकम 
भकु्तािी गररिेछ ।
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.6.4.84 २२५१२ ९ शिल्ला ९ २७०० पवहलो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.6.4.85 २२५१२ १ पटक १ ५०० पवहलो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

सम्बन्त्िीत सामाशिक विकास कायाचलयले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा कायचिमको प्रनतिेदि गिेछि ।
१६२. घटिा व्यिस्थापि तानलम ३ ददिे (उद्यमिीलता, रोिगारीमलुक सिशक्तकरण सीप विकास तथा िमता अनभिवृि तानलम)

उिेश्य
वहंसाको िोशखममा रहेका बालबानलका र मवहलाहरुलाई प्रत्यि सहयोग एिं नसफाररस माफच त समयमै सम्बोिि गिे ।
वहंसाका िोशखममा रहेका िा वपनडत भएका सम्पूणच शस्थनतका बालबानलका, मवहलाहरुको लेखािोखा गरी तत्कानलि आबश्यकता र ददघचकानलि 
संरिणका लानग उशर्त स्याहार योििा बिाई यथासक्य नछटो कायचन्त्ियि गिे ।
सामाशिक विकास महािाखाले स्थािीय तहका कमचर्ारी,सामाशिक विकास अनभयन्त्ता तथा अन्त्य आबश्यकता अिसुारका व्यक्तीहरुको 
सहभागीतामा घटिा व्यिस्थापि सम्बन्त्िी ३ ददिे अनभमखुीकरण कायचिम संर्ालि गररिेछ र उक्त कायचिमको कायच तालीका विर्यिस्त ुर 
खर्च हिुे अिमुानित रकमको शिर्चकगत वििरण तयार गरी मन्त्रालयको निणचयािसुार कायचिम संर्ालि गररिेछ ।

मन्त्रालयले ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयमा रु 3/3 लाखको दरले बिेट तथा कायचिमको अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ । 
रुपान्त्तरण किा संर्ालि हिुे स्थािीय तह मन्त्रालयले छिौट गिेछ । कायाचलयले स्थािीय तह संगको समन्त्ियमा वकिोर विपन्न र सामाशिक 
र आनथचक रुपमा पछानड परेका िडामा वकिोर, वकिोरीहरु र मवहलाहरुलाइ हप्ताको १ ददि किा संर्ालि गिुच पिेछ । किा संर्ालि गिे 
काम मन्त्रालयबाट रुपान्त्तरण किा सम्बन्त्िी प्रशििक प्रशििण तालीम प्राप्त २ ििा सहिकताचले गिेछि ् र उक्त रुपान्त्तरण सम्बन्त्िी 
किाहरु ५२ हप्ताको हिुेछ । किा संर्ालि गरे िापत प्रनत सहिकताचलाइ मानसक रु ३५००।- कायाचलयबाट उपलब्ि गराइिेछ । 
सहभागीहरुलाइ एउटा किामा रु २०००। मा िबढ्िे गरी खािा खर्चको व्यिस्थापि गररिेछ । स्टेस्िरी तथा अन्त्य सबै किा संर्ालिमा 
लाग्िे सामग्री खर्च रु ३ लाखबाटै व्यिस्थापि गिुचपिेछ ।
समदुायमा रुपान्त्तरण किा सञ्चालि शिर्चकमा विनियोिि भएको रकम रु २७ लाखबाट ९ िटै शिल्लामा ३/३ लाखका दरले अशख्तयारी 
पठाइिेछ।

अपेशित उपलब्िी सामाशिक रुपान्त्तरण भएको हिुेछ ।
समतामूलक,समिृ समाि निमाचणमा सहयोग भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्त्िीत सामाशिक विकास कायाचलयले यस कायचिमको अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछि ।

अशख्तयार प्राप्त अनिकारीबाट अिगुमि तथा मलु्यांकि गररिेछ ।

कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।
१६१. समदुायमा रुपान्त्तरण किा सञ्चालि (उद्यमिीलता, रोिगारीमलुक सिशक्तकरण सीप विकास तथा िमता अनभिवृि तानलम)

उिेश्य सामाशिक रुपान्त्तरण गिे ।
समतामूलक,समिृ समाि निमाचणमा सहयोग गिे ।

सामाशिक विकास महािाखाले ८८ िटै स्थािीय तहका मवहला िाखा हेिे कमचर्ारीहरु तथा सामाशिक विकास अनभयन्त्ताहरुको सहभागीतामा 
योििा तिुचमा सम्बन्त्िी २ ददिे अनभमखुीकरण कायचिम संर्ालि गररिेछ र उक्त कायचिमको कायच तालीका विर्यिस्त ुर खर्च हिुे अिमुानित 
रकमको शिर्चकगत वििरण तयार गरी मन्त्रालयको निणचयािसुार कायचिम संर्ालि गररिेछ ।
८८ िटै पानलकाहरुलाइ २ समहुमा विभािि गरी अनभमखुीकरण कायचिम संर्ालि गररिेछ र उक्त कायचिममा भएको खर्च सामाशिक सरु्िा 
व्यिस्थापि प्रणाली सम्बन्त्िी २ ददिे अनभमशुखकरण कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु १० लाखबाट भकु्तािी गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

सदूुरपशिम प्रदेिका ८८ िटै स्थानिय तहका मवहला िाखा हेिे सबै कमचर्ारीहरु योििा तिुचमा गिे नबनि, पिनत र प्रवियाका बारे िािकार 
भएका हिुेछि  ।
स्थानिय तहका योििाहरु प्रवियागत रुपमा तिुचमा भएका हिुेछि ।
स्थानिय तहका मवहला िाखा हेिे कमचर्ारीहरुले प्रवियागत रुपमा योििा छिोट गिच समदुायलाई सहयोग गरेका हिुेछि ।
योििा तिमुा गदाच प्राथनमकीकरण, त्यसको सफल कायाचन्त्ियि र त्यसबाट आउिे प्रनतफलको बारेमा आाँकलि भएको हिुेछि ।

उिेश्य
प्रवियागत रुपमा र्रणबि तररकाले योििा तिुचमा गिच समदुायलाई सहयोग गिच सक्िे बिाउिे ।
योििा तिुचमा गदाच प्राथनमवककरण गिे बारे िािकारी गराउिे ।
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बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली
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खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.6.4.87.1 २२५१२ ९ शिल्ला ९ ४५०० पवहलो र्ौमानसकमा
उिेश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.6.4.87.2 २२५२२ ८८ िटा ८८ ४४००० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

सामाशिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्त्िीत सामाशिक विकास कायाचलयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास कायाचलयहरुले मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

मन्त्रालयले कायच संर्ालिका लानग सामाशिक विकास कायाचलयहरुलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे ।मवहला सिक्तीकरण कायचिम संर्ालि 
कायचविनि २०७८ अिसुार संर्ालि कायचिम संर्ालि गररिेछ । सामाशिक विकास कायाचलय कैलालीलाइ रु ६५ लाख ,कञ्चिपरु रु ४५ 
लाख, डडेल्िरुा ३५ लाख,डोटी ४५ लाख अछाम ५० लाख,बैतडी ५० लाख, दार् ुचला ४५ लाख,बझाङ्ग ६० लाख र बािरुा ४५ लाख बिेट 
सवहत कायचिमको अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ ।

मवहलाहरुका लानग िेततृ्ि र सीप विकास तानलम अिदुाि सवहत शिर्चकमा विनियोिि भएको रकम रु ४ करोड ४० लाखबाट ९ िटै 
सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा रकम पठाइिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

समदुाका मवहलाहरुले िेततृ्ि नलएका हिुेछि ।
मवहलाहरुले आफ्िो काम तथा व्यिसाय गरेर आयआिचि परुुर्को भर पिुच पिे अिसथाको न्त्यनुिकरण हिेछ  ।
लैवङ्गक विभेद न्त्यनुिकरण भएको हिुेछ ।
मवहलाहरु आत्म निभचर भएका हिुेछि ्।

सरकारी सेिामा मवहला सभानगता बवृि भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास कायाचलयहरुले मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

१६४. मवहलाहरुका लानग िेततृ्ि र सीप विकास तानलम अिदुाि सवहत (उद्यमिीलता, रोिगारीमलुक सिशक्तकरण सीप विकास तथा िमता अनभिवृि तानलम)

उिेश्य

समदुायमा मवहलाहरुले िेततृ्ि नलि सिम गराउिे ।
मवहलाहरुलाई स्िरोिगार बिाउिे ।
लैवङ्गक विभेददकरणलाई अन्त्त्य गिचका लानग सहयोग गिे ।
मवहलाहरुलाई आत्मसम्मानित बिाउिे ।

कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गरेिेछ ।
2.6.4.87  मवहला िसशक्तकरण कायचिम (उद्यमिीलता, रोिगारीमलुक सिशक्तकरण सीप विकास तथा िमता अनभिवृि तानलम)
१6३. मवहलाहरुका लानग लोकसेिा तयारी किा सञ्चालि (उद्यमिीलता, रोिगारीमलुक सिशक्तकरण सीप विकास तथा िमता अनभिवृि तानलम)

सरकारी सेिामा मवहला सभानगता बवृि गिे ।
मन्त्रालयले कायच संर्ालिका लानग सामाशिक विकास कायाचलयहरुलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे ।मवहला सिक्तीकरण कायचिम संर्ालि 
कायचविनि २०७८ अिसुार कायचिम संर्ालि गररिेछ ।

मवहलाहरुका लानग लोकसेिा तयारी किा सञ्चालिका लानग विनियोिि भएको रु ४५ लाख मध्ये प्रत्येक शिल्लामा रु ४ लाखका ५० 
हिारका दरले बिेट हस्तान्त्तरण गररिेछ ।

घटिा व्यिस्थापि तानलम ३ ददिे कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु ५ लाखबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

सबै प्रकारका वहंसाका िोशखममा रहेका िा वपनडत भएका संपणुच स्थीनतका बालबानलका, मवहलाहरुको समयमै पवहर्ाि भई समयमै िोशखमपूणच 
स्थीनतबाट उिार भएका हिुेछि ।
सबै प्रकारका वहंसाका िोशखममा रहेका िा वपनडत भएका संपणुच स्थीनतका बालबानलका, मवहलाहरुको लेखािोखा गरी तत्कानलि आिस्यकता र 
दीघचकानलि संरिणका लानग उशर्त स्याहार योििा बिाई सेिा पाएका हिुेछि ।
िोशखम न्त्यनुिकरण भए िभएको यवकि गरी  बैकलपीक स्याहारको समशुर्त व्यिस्था भएको हिुेछ ।
अशख्तयार प्राप्त अनिकारीबाट अिगुमि तथा मलु्यांकि गररिेछ ।
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खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.6.4.88 २२५१२ ९ शिल्ला ९ ४५०० पवहलो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.6.5.30 २२५१२ १ पटक १ ५०० दोस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

कायच सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिुच पिेछ ।
१६७. मवहला तथा बालबानलका माथी हिुे लैनगक वहंसा तथा िबरिस्ती करणी िस्ता वियाकलाप न्त्यनुिकरणका लानग वकिोर वकिोरीका लानग ३ ददिे 
अनभमशुखकरण कायचिम (ििरे्तिा तानलम)

सामाशिक विकास महािाखाले सामाशिक विकास कायाचलयका प्रमखु/कमचर्ारी,स्िास्थ्य कायाचलयका प्रमखु/कमचर्ारी /िेण्डर फोकल पसचि 
लगायतका सरोकारिाला निकायहरुका कमचर्ारीहरुको सहभागीतामा लैवङ्गक संिेदिशिलता सम्बन्त्िी सरोकारिालाहरुसंग अनभमशुखकरण 
कायचिम गिे र उक्त कायचिमको कायच तालीका विर्यिस्त ुर खर्च हिुे अिमुानित रकमको शिर्चकगत वििरण तयार गरी मन्त्रालयको 
निणचयािसुार कायचिम संर्ालि गररिेछ ।
लैवङ्गक संिेदिशिलता सम्बन्त्िी सरोकारिालाहरुसंग अनभमशुखकरण कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु ५ लाखबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी समािमा रहेको लैवङ्गक संिेदिशिलताको विद्यमाि अबस्थाका बारेमा सरोकारिालाहरु िािकार भएका हिुेछि ।
सबै कायाचलयहरुमा लैनगक मैरी िातािरणको सिृिा भएको हिुेछ ।
अनिकार प्राप्त अनिकारीहरुबाट कायचिमको अिगुमि गररिेछ ।

कायच सम्पन्न  भए पिात सम्बन्त्िीत सामाशिक विकास कायाचलयले मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।
१६६. लैवङ्गक संिेदिशिलता सम्बन्त्िी सरोकारिालाहरुसंग अनभमशुखकरण कायचिम (ििरे्तिा तानलम)

उिेश्य
समािमा रहेको लैवङ्गक संिेदिशिलताको विद्यमाि अबस्थाका बारेमा सरोकारिालाहरुसंग िािकारी आदािप्रदाि गिे ।
सरकारका सबै निकायहरुमा लैनगक मैरी िातािरणको सिृिा गिच सहयोग पयुाचउिे ।
लैवङ्गक विभेदको न्त्यनुिकरण गदै लैवङ्गक समािता स्थापिामा सहयोग गिे ।

कायच संर्ालिका लानग मन्त्रालयले ९ िटै सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ । प्रत्येक शिल्लालाइ रु ५ 
लाखका दरले बिेट हस्तान्त्तरण गररिेछ । सामाशिक विकास कायाचलयले शिल्लाको सबै पानलकाहरुको प्रनतनिनित्ि हिुे गरी सीपमूलक 
तालीमहरु नलि इच्छुक अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु छिौट गरर सम्भाव्यताको समेत अध्ययि गरी मागमा आिाररत ७ ददिको सीपमूलक 
तालीम संर्ालि गिुचपिेछ । उक्त तालीममा कम्तीमा १५ ििा अनििायच सहभागी गराउि ुपिेछ ।व्यिसाय स्थापिाका लानग प्रनत सहभागी रु 
२० हिारका दरले व्यिसाय स्थापिा अिदुाि खर्च उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।तालीमको खर्च िेपाल सरकार अथच मन्त्रालयको कायच संर्ालि 
निदेशिका २०७५ को पररनि नभर रही गिुचपिेछ । कायचिम संर्ालिको लानग स्थािीय तह र अपाङ्गता सम्बशन्त्ि काम गिे संस्थाहरुसंग 
समन्त्िय गरर गिच सवकिेछ । 
अपाङ्गता भएका व्यक्क्तीहरुका लानग आय आिचि तथा सीपमलुक कायचिमका लागी विनियोिि भएको रु ४५ लाखबाट मध्येबाट प्रत्येक 
शिल्लालाइ रु ५ लाखका दरले हस्तान्त्तरण गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुले सीप मलुक तानलम प्राप्त गरे पिात व्यिसाय गरी आत्मनिभचर भएका हिुेछि ्।
अपाङ्गता भएका व्यक्ती स्िरोिगार भएका हिुेछि ्।
सामाशिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्त्िीत सामाशिक विकास कायाचलयबाट अिगुमि गररिेछ ।

१६५. अपाङ्गता भएका व्यक्क्तीहरुका लानग आय आिचि तथा सीपमलुक कायचिम (उद्यमिीलता, रोिगारीमलुक सिशक्तकरण सीप विकास तथा िमता अनभिवृि 
तानलम)

उिेश्य
अपाङ्गता भएका व्यक्तीको सीपमा अनभिवृि गिे ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तीको स्िरोिगार बिाउिे ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको आत्मनिभचरता बढाउिे ।
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2.6.5.34
२२५१२ २ पटक २ १००० पवहलो र दोस्रो 

र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.6.5.35 २२५१२ १ पटक १ १२०० पवहलो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.7.22.1618 २२५२२ १ पटक १ ४०० दोस्रो र्ौमानसकमा

रुपान्त्तरण किा सम्बन्त्िी प्रशििक प्रशििण (ToT) तानलम सञ्चालि पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि 
पेि गिेछ ।

१६९. लैंनगक वहंसा र बाल संरिण सरु्िा व्यिस्थापि सम्बन्त्िी मवहला कमचर्ारी, प्रहरी र अन्त्य सरोकारिालाहरुलाई तानलम (स्िास्थ्य सेिा)

उिेश्य

लैंनगक वहंसा र बाल संरिण संग सम्बशन्त्ित घटिाका सूर्िाको सम्बेदििीलताका बारेमा िािकारी गराउिे ।
वपनडत तथा प्रभावितहरुको सरुिा सम्बेदििीलता बढाउिे ।

सामाशिक विकास महािाखाले ९ िटै शिल्लाबाट १८ ििा र आबश्यकता अिसुार सामाशिक विकास अनभयन्त्ताको सहभागीतामा १२ ददिे 
रुपान्त्तरण किा सम्बन्त्िी तालीमको आयोििा गिे । कायचिमको कायच तालीका विर्यिस्त ुर खर्च हिुे अिमुानित रकमको शिर्चकगत वििरण 
तयार गरी मन्त्रालयको निणचयािसुार कायचिम संर्ालि गररिेछ र रुपान्त्तरण किा सम्बन्त्िी प्रशििक प्रशििण (ToT) तानलमका 
सहभागीहरुलाई आबश्यकता अिसुारका सामग्रीहरु  (झोला पेिड्राईभ टी सटच आदद) पनि ददि सवकिेछ ।
रुपान्त्तरण किा सम्बन्त्िी प्रशििक प्रशििण (ToT) तानलमका लानग विनियोिि भएको रु १२ लाखबाट कायचिममा खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी समदुायमा रुपान्त्तरण किा सञ्चालि गिच दि प्रशििक तयार भएका हिुेछि ।
समदुायमा रुपान्त्तरण किा सञ्चालि गिच सहि भएको हिुेछि ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयले कायचिमको अिगुमि र मलु्याङ्कि गिे छ।

सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलयबाट अिगुि गररिेछ ।

कायच सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिुच पिेछ ।
१६८. रुपान्त्तरण किा सम्बन्त्िी प्रशििक प्रशििण (ToT) तानलम (ििरे्तिा तानलम)

उिेश्य समदुायमा रुपान्त्तरण किा सञ्चालि गिच दि प्रशििक तयार पािे ।
समदुायमा रुपान्त्तरण किा सञ्चालि गिे ।

मवहला तथा बालबानलकामाथी हिुे लैनगक वहंसा तथा िबरिस्ती करणी िस्ता वियाकलाप न्त्यनुिकरणका लानग वकिोर वकिोरीका लानग ३ 
ददिे अनभमशुखकरण कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु १० लाखबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

मवहला तथा बालबानलकामाथी हिुे लैनगक वहंसा तथा िबरिस्तीकरणी िस्ता वियाकलापबाट बच्िे उपायहरुको बारेमा वकिोर वकिोरीहरुलाई 
िािकारी भएको हिुेछ ।
मवहला तथा बालबानलकामाथी लैनगक वहंसा तथा िबरिसती करणी भएमा िनत सक्यो र्ाडो उपर्ारमा एकिार संकट व्यिस्थापि केन्त्र, 
सरुशित आिास गहृ, प्रहरीबाट सेिा प्राप्त गरेका हिुेछि ।
मवहला तथा बालबानलकामाथी लैनगक वहंसा तथा िबरिस्तीकरणी भएमा सरुशित र उपर्ारमा िािका लानग आफ्िा निकटका सहयोगीहरुबाट 
सहयोग नलएका हिुेछि ।
समािमा मवहला तथा बालबानलकामाथी हिुे लैनगक वहंसा तथा िबरिसती करणीमा कमी आएको हिुेछ ।

उिेश्य

मवहला तथा बालबानलकामाथी हिुे लैनगक वहंसा तथा िबरिस्ती करणी िस्ता वियाकलापबाट बच्िे उपायहरुको बारेमा वकिोर 
वकिोरीहरुलाई िािकारी गराउिे ।
मवहला तथा बालबानलकामाथी हिुे लैनगक वहंसा तथा िबरिसती करणी भएमा सेिा उपलब्ि हिुे ठाउहरुको बारेमा िािकारी गराउिे । 
(एकिार संकट व्यिस्थापि केन्त्र, सरुशित आिास गहृ, प्रहरी)
सामाशिक विकास महािाखाले सामाशिक विकास कायाचलयले सहभागी छिौट गिे र कायचिमको कायच तालीका विर्यिस्त ुर खर्च हिुे 
अिमुानित रकमको शिर्चकगत वििरण तयार गरी मन्त्रालयको निणचयािसुार ३ ददिे अनभमखुीकरण कायचिम संर्ालि गररिेछ ।कायाचलयले 
सहभागी छिौट गदाच ८ देशख ९ किा सम्म अध्ययिरत ददद्याथीहरु मध्ये २ ििा वकिोर र २ ििा वकिोरी छिौट गिुच पिेछ ।सहभागी 
छिौट गरर पठाउदा साथी शििक कायचिम संर्ालि गररिे २ िटा विद्यालयबाट पठाउि ुपिेछ ।
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.7.22.1619 २२५२२ १ पटक १ १००  दोस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.7.22.1620 २२५२२ १ पटक १ ४५० दोस्रो र्ौमानसकमा

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

सदूुरपशिम प्रदेि प्रहरी कायाचलय र ९ िटै शिल्ला प्रहरी कायाचलयहरुले वहंसा सम्बन्त्िी वििरण र्ौमानसक र बावर्चक रुपमा मन्त्रालयमा पेि 
१७१. सामाशिक अनभयान्त्ताहरु माफच त लैंनगक वहंसा र िाल संरिण (बाल वििाह) सम्बन्त्िी समदुाय स्तरमा सरे्तिा अनभिवृि कायचिम (स्िास्थ्य सेिा)

उिेश्य लैंनगक वहंसा र िाल संरिण (बाल वििाह)का कारण उत्पन्न हिुे समस्याका बारेमा समदुायलाइ िािकारी गराउिे ।
लैंनगक वहंसा र िाल संरिण (बाल वििाह)का सम्बन्त्िमा कािूिी व्यिस्थाको बारेमा समदुायलाइ िािकारी गराउिे ।

मन्त्रालयले 9 िटै शिल्लामा रहेका सामाशिक विकास कायाचलयलाई रु १० हिारका दरले बिेट हस्तान्त्तरण गिे । शिल्ला प्रहरी 
कायाचलयको मवहला तथा बालबानलका सेलले वहंसाका घटिाहरु अध्यािनिक गरर र्ौमानसक र बावर्चक  रुपमा सामाशिक विकास कायाचलयमा 
वििरण पठाउि ुपिेछ ।कायाचलयले शिल्ला प्रहरी कायाचलयलाइ संर्ार खर्च िापत एकमषु्ठ रु १० हिार उपलब्ि गराउिे। प्रदेि प्रहरी 
कायाचलयले र्ौमानसक र बावर्चक रुपमा प्रदेि नभरका वहंसाका घटिाहरुको वििरण मन्त्रालयलाई उपलब्ि गराउिपुिेछ । मन्त्रालयले रु १० 
हिार एकमषु्ठ प्रदेि प्रहरी कायचलाई उपलब्ि गराउिे ।
िेपाल प्रहरीको समन्त्ियमा दवु्यचिहार वहंसा वपनडत मवहला तथा बालबानलकाहरुको न्त्यायीक तथा अन्त्य सेिामा नसफाररस र नियनमत ररपोवटचङ्गका 
लानग विनियोिि भएको रु १ लाखबाट मन्त्रालयले सदूुरपशिम प्रदेि प्रहरी कायाचलयलाइ रु १० हिार र ९ िटै शिल्ला प्रहरी 
कायाचलयहरुलाइ सामाशिक विकास कायाचलय माफच त रु १० हिारका दरले रकम उपलब्ि गराउिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

दवु्यचिहार र वहंसा वपनडत तथा प्रभावित मवहला तथा बालबानलकाहरुले यथासक्य र्ाडो प्रभािकारी न्त्ययीक तथा अन्त्य सेिा पाएका हिुेछि ।

दवु्यचिहार र वहंसा वपनडत तथा प्रभावित मवहला तथा बालबानलकाहरु सरुशित भएका हिुेछि ।
प्ररे्ण तथा सरु्िा प्रणालीलाइच व्यिशस्थत भएको हिुेछ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि मलु्यांकि गररिेछ ।
कायचिम पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिेछ ।

१७०.िेपाल प्रहरीको समन्त्ियमा दवु्यचिहार वहंसा वपनडत मवहला तथा बालबानलकाहरुको न्त्यायीक तथा अन्त्य सेिामा नसफररस र नियनमत ररपोवटचङ्ग (स्िास्थ्य सेिा)

उिेश्य

दवु्यचिहार र वहंसा वपडत तथा प्रभावित मवहला तथा बालबानलकाहरुको यथासक्य र्ाडो न्त्ययीक तथा अन्त्य सेिा उपलब्ि गराउि सहयोग गिे 
।
दवु्यचिहार र वहंसा वपनडत तथा प्रभावित मवहला तथा बालबानलकाहरुलाइ सरुशित रहि सहयोग गिे ।
दवु्यचिहार र वहंसा वपडत तथा प्रभावित  मवहला तथा बालबानलकाहरुलाइ उपलब्ि सेिाको प्रभािकारीताका बारेमा िािकारी नलिे।
प्ररे्ण तथा सरु्िा प्रणालीलाइच व्यिशस्थत गिे ।

सामाशिक विकास महािाखाले मवहला कमचर्ारी ,प्रहरी र अन्त्य सरोकारिालाहरुको सहभागीतामा तालीमको आयोििा गिे र उक्त तानलमका 
लानग विर्यिस्त ुकायचतालीका र खर्च हिुे अिमुानित रकमको शिर्चकगत वििरण तयार गरी मन्त्रालयको निणचयािसुार ३ ददिे तानलम कायचिम 
संर्ालि गररिेछ ।
यस कायचिमको खर्च लैंनगक वहंसा र बाल संरिण सरु्िा व्यिस्थापि सम्बन्त्िी मवहला कमचर्ारी, प्रहरी र अन्त्य सरोकारिालाहरुलाई 
तानलमका लानग विनियोिि भएको रु ४ लाखबाट गिे । 

अपेशित उपलब्िी

लैंनगक वहंसा र बाल संरिणसङ्ग सम्बशन्त्ित घटिाका सूर्िाको सम्बेदििीलताका बारेमा िािकारी हानसल गरेका हिुेछि ।
वपनडत तथा प्रभावितहरुको सरुिा प्रनत सबै सम्बेदििील भएका हिुेछि ।
वपनडत तथा प्रभावितहरुलाइच यथासक्य र्ााँडो प्रभािकारी सेिा उपलब्ि भएको हिुेछ ।
लैंनगक वहंसा र बाल संरिण सम्बन्त्िी घटिा न्त्यनुिकरण भएको हिुेछ।

उिेश्य
वपनडत तथा प्रभावितहरुलाइच यथासक्य र्ाडो प्रभािकारी सेिा उपलब्ि गराउि सहयोग गिे ।
लैंनगक वहंसा र बाल संरिण सम्बन्त्िी घटिा न्त्यनुिकरण गिे ।
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

2.7.22.1621 २२५२२ १ पटक १ ३०० दोस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२२.१६२२ २२५२२ १ पटक १ १५० दोस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

१७४. एउटै सवृि सम दृवि िामक टेनलनभिि कायचिम (अन्त्य)

अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुलाई आबश्यक सामग्री सहयोग शिर्चकमा विनियोिि भएको रु १ लाख ५० हिारबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुको िीिियापिमा सहिता भएको हिुेछ ।
सहायक सामग्रीको अभािले परेको समस्या समािाि भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलयबाट अिगुमि गररिेछ ।

सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रािासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिेछ ।

१७३.अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुलाई आबश्यक सामग्री सहयोग( स्िास्थ्य सेिा)

उिेश्य
अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुको िीिियापिमा सहिता ल्याउिे ।
सहायक सामग्रीको अभािले परेको समस्या न्त्यूनिकरण गिे ।
आनथचक अभािले सहायक सामाग्रीको व्यिस्था गिच िसकेका बालबानलकाहरुको अनभभािकहरुको समस्या समािाि गिे ।
मन्त्रालयले समता विद्यालय गोदाबरी िगरपानलका अत्तरीयामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुलाइ सहयोग गिेछ ।

अनत िोशखममा परेका बालबानलकाहरुलाई आपतकानलि सहयोगका लानग विनियोिि भएको रु ३ लाखबाट बालबानलकाहरुलाइ आनथचक 
सहयोग उपलब्ि गराइिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
िोशखममा रहेका बालबानलकाहरुलाइ आनथचक अबस्थाको कारण नबरै्मा विद्यालय छोड्ि ्पिे बाध्यताको अन्त्त्य भइ विद्यालय निरन्त्तर भएको 
हिुेछ ।
आपतमा परेका बालबानलकाहरुको दैनिक िीिि यापिमा सहिता भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास कायाचलय कञ्चिपरुले मन्त्रालयमा आनथचक सहयोग पाएका बालबानलकाहरुको वििरण पेि 
गिेछ ।

९ िटै सामाशिक विकास कायाचलयले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा कायचिमको बारेमा प्रनतिेदि गिेछि ।
१७२.अनत िोशखममा परेका बालबानलकाहरुलाई आपतकानलि सहयोग (स्िास्थ्य सेिा)

उिेश्य विनभन्न िोशखममा रहेका आनथचक अिस्था कमिोर भएका बालबानलकाहरुलाइ सहयोग गिे ।
विनभन्न िोशखममा परी बालबानलकाहरुलाइ आनथचक अबस्थाको कारण नबरै्मा विद्यालय छोड्ि ुपिे बाध्यताको अन्त्त्य गिे ।
मन्त्रालयले रु ३ लाख सामाशिक विकास कायाचलय कञ्चिपरुलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे। कायाचलयले शिल्लामा रहेका सबै स्थािीय 
तहमा परार्ार गरर आनथचक अबस्था कमिोर भएका आमा,बिुा अथिा आमा बिुा दबैु गमुाएका १८ बर्च मनुिका दैनिक िीिि यापिमा समेत 
कदठिाइ भएका बालबानलकाहरुको वििरण संकलि गिे ।वििरण प्राप्त भए पनछ बालबानलकाहरुलाई प्रनत बालबनलका मानसक रु ५ सयका 
दरले रु ६ हिार आनथचक सहयोग उपलब्ि गराउिे । आनथचक सहयोग उपलब्ि गराइ सके पनछ बालबानलकाहरुको िीिि यापिमा सहिता 
भए/ िएको र रकमको सदपुयोग भए/ िभएको कायाचलयले सामाशिक विकास अनभयन्त्ताहरु माफच त साथ सम्पकच  अिगुमि गरर सोको 
िािकारी मन्त्रालयलाइ उपलब्ि गराउिे । 

मन्त्रालयले ९ िटै सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा रु ५० हिारका दरले बिेट सवहत कायचिमको अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ । 
सामाशिक अनभयान्त्ताहरु माफच त लैंनगक वहंसा र िाल संरिण (बाल वििाह) सम्बन्त्िी समदुाय स्तरमा सरे्तिा अनभिवृि कायचिमका लानग 
विनियोिि भएको बिेट रु ४ लाख ५० हिारबाट ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा अशख्तयारी पठाइिेछ । 

अपेशित उपलब्िी लैंनगक वहंसा र िाल संरिण (बाल वििाह)का कारण उत्पन्न हिुे समस्याका बारेमा समदुायलाइ िािकारी भएको हिुेछ ।
लैंनगक वहंसा र िाल संरिण (बाल वििाह)का सम्बन्त्िमा कािूिी व्यिस्थाको बारेमा समदुायलाइ िािकारी भएको हिुेछ  ।
सामाशिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्त्िीत सामाशिक विकास कायाचलयले यस कायचिमको अिगुमि तथा मलु्यांकि गिेछि ।
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P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे

२.७.२५.१३६ २२५२२ १ पटक १ १००० दोस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.१५६ २२५२२ १ निरन्त्तर १ ६०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे

२.७.२५.२८३ २२५२२ १ पटक १ ४०० प्रथम र्ौमानसकमा

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

स्िीकृत भएका िीनत, निदेशिका, मापदण्ड र कायचविनिहरुको मन्त्रालयको िेभ साइडमा अपलोड गिे ।
१७६.बाल सिुार गहृ डोटीमा रहेका बालबानलकाहरुलाई सकारात्मक सोर् सम्बन्त्िी ३ ददिे अनभमखुीकरण कायचिम (अन्त्य)

उिेश्य सिुार गहृमा रहेका बालबानलकाहरुमा सकारात्मक सोर्को विकास गिे ।
बालबानलकाहरुले आफ्िो िीििमा गरेको बाल नबज्याईलाइ पिु िदोहोयाचउिे गरी उत्प्रणेा प्रदाि गिे ।

सामाशिक विकास महािाखा संग सम्बन्त्िीत विनभन्न ऐि ,कािूि ,िीनत,निदेशिका,कायाचदेि,मापदण्ड,कायचविनि,कायचवििरण तथा कायचिम 
कायाचन्त्ियि पशुस्तका निमाचण गदाच आबश्यक छलफल, बैठक, गोष्ठी संर्ालि गिे ।
सामाशिक विकास महािाखा संग सम्बन्त्िीत विनभन्न ऐि ,कािूि ,िीनत,निदेशिका,कायाचदेि,मापदण्ड,कायचविनि,कायचवििरण तथा कायचिम 
कायाचन्त्ियि पशुस्तका निमाचण गदाच आबश्यक छलफल बैठक गोष्ठी संर्ालि गिे ।
सामाशिक विकास महािाखा संग सम्बशन्त्ित िीनत, निदेशिका,मापदण्ड, कायचविनि तयार गदाच भएको खर्च सामाशिक विकास महािाखा संग 
सम्बशन्त्ित िीनत, निदेशिका,मापदण्ड, कायचविनि शिर्चकमा विनियोिि भएको रु ६ लाखबाट बैठक भत्ता, खािा लगायतका आबश्यक कायचमा 
खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
िीनत, निदेशिका,मापदण्ड, कायचविनि तथा कायचिम कायाचन्त्ियि पशुस्तका तयार भएका हिुेछि ्।
कायचिमहरु तथा माताहतका कायाचलयहरुको नियमिमा सहिता भएको हिुेछ ।
सेिा प्रिाह प्रणाली सदुृवढकरण भएको हिुेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम संर्ालि गिचका लानग छिौट भएको टेनलनभििले कायचिम संर्ालि भए पिात सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि 
गिुचपिेछ ।

१७५. सामाशिक विकास महािाखा संग सम्बशन्त्ित िीनत, निदेशिका,मापदण्ड, कायचविनि तयार खर्च (अन्त्य)

उिेश्य

िीनत, निदेशिका, मापदण्ड, कायचविनि तयार गरी कायचिम संर्ालिमा सहिता ल्याउिे ।
कायचिमहरुको  नियमि गिे ।
प्रभािकारी सेिा प्रिाहमा सहिता ल्याउिे ।
सेिा प्रिाह प्रणाली सदुृढीकरण गिे ।

एउटै सवृि सम दृवि िामक टेनलनभिि कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु १० लाखबाट कायचिम संर्ालिका लानग सम्झौता भएको 
टेलीनभििलाइ भकु्तािी ददइिेछ । 

अपेशित उपलब्िी

समतामलुक समाि निमाचणका लानग विज्ञहरु नबर्ार र िारणाहरुको प्रिाह भइ समदुायमा रे्तिा िागरण भएको हिुेछ ।
लैनगक विभेदको कारण समदुायमा देखा परेका समस्याहरु समािाि भएका हिुेछि ्।
समािमा लैंनगक समािता कायम भएको हिुेछ ।
समािमा रहेको लैंनगक विभेदको न्त्यूनिकरण भएको हिुेछ ।

उिेश्य
समतामलुक समाि निमाचणका लानग विज्ञहरु नबर्ार र िारणाहरुको प्रिाह गिे ।
प्राशज्ञक बहस गिे ।
समािमा लैंनगक समािता कायम गिच सहयोग गिे ।
मन्त्रालयले कायच वििरण तयार गरी सािचिनिक खररद ऐि २०६३ र नियमािली २०६४ अिसुार सम्झौता गरी एउटै सवृि सम दृवि िामक 
टेनलनभिि कायचिम संर्ालि गिे । 
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संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे

२.७.२५.२८४ २२५२२ १० पानलका १० ३००० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.२८५
२२५२२ ९ पटक ९ ३०० प्रथम,दोस्रो र तेस्रो 

र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

अपेशित उपलब्िी विर्यगत िेरका समस्याहरुको पवहर्ाि भएको हिुेछ ।
विर्यगत िेरमा देशखएका समस्याहरुको समािािका उपायहरु पवहर्ाि भएको हिुेछ ।
अशख्तयार प्राप्त अनिकारीबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखा प्रनतिेदि पेि गिेछ ।

१७९.  उत्कृष्ठ ३ ििा मवहला उद्दमी सम्माि कायचिम (अन्त्य)

१७८. कािूि बमोशिम गठि भएका सनमनतहरुको सरोकारिालाहरु संग छलफल तथा अन्त्तरविया कायचिम (अन्त्य)

उिेश्य विर्यगत िेरका समस्याहरुको पवहर्ाि गिे ।
विर्यगत िेरमा देशखएका समस्याहरुको समािािका उपायहरु पवहर्ाि गिे ।
सामाशिक विकास महािाखाले मािि बेर्नबखि तथा ओसारपसार विरुिको प्रदेिस्तरीय सञ्जाल,अपांङ्गता प्रदेिस्तरीय निदेिि सनमनत र संरिण 
विर्यगत िेर  लगायतका सनमनतहरुको  सदस्यहरु लगायत अन्त्य सरोकारिालाहरुको सहभागीतामा प्रत्येक र्ौमानसकमा बैठक, छलफल तथा 
अन्त्तरविया कायचिम संर्ालि गिेछ । 
कािूि बमोशिम गठि भएका सनमनतहरुको सरोकारिालाहरु संग छलफल तथा अन्त्तरविया कायचिमका लानग विनियोिि गररएको रु ३ 
लाखबाट प्रनत कायचिम खर्च गिच सवकिेछ । उक्त शिर्चकबाट  बैठक संर्ालि गरेको अबस्थामा सहभागीहरुलाइ बैठक भत्ता समेत उपलब्ि 
गराउि सवकिेछ ।

आमा बाब ुनबवहि बालबानलकाहरुलाइ बैकशल्पक हेरर्ाह कायचिमका लानग विनियोिि भएको रकम रु ३० लाख मध्येबाट कञ्चिपरु शिल्ला 
बाहेकका ८ िटा शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा बिेट हस्तान्त्तरण गिे । 

अपेशित उपलब्िी
आमा बाब ुगमुाएका आनथचक अिस्था कमिोर भएका बालबानलकाहरुलाइ सहयोग प्राप्त भएको हिुेछ ।
आमा बाब ुगमुाएका बालबानलकाहरुलाइ आनथचक अबस्थाको कारण नबरै्मा विद्यालय छोड्ि पिे बाध्यताको अन्त्त्य भइ विद्यालय निरन्त्तर 
भएको हिुेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास कायाचलयहरुले मन्त्रालयमा प्रनतिेदि वििरण पेि गिे ।

कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।
१७७.   आमा बाब ुनबवहि बालबानलकाहरुलाइ बैकशल्पक हेरर्ाह कायचिम १० िटा स्थािीय तहहरुमा (अन्त्य)

उिेश्य आमा बाब ुगमुाएका आनथचक अिस्था कमिोर भएका बालबानलकाहरुलाइ सहयोग गिे ।
आमा बाब ुगमुाएका बालबानलकाहरुलाइ आनथचक अबस्थाको कारण नबरै्मा विद्यालय छोड्ि ्पिे बाध्यताको अन्त्त्य गिे ।
मन्त्रालयले रु ३ लाखका दरले डडेल्िरुा र डोटीका सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा िम्मा रु ६ लाख  र बािरुा ,बझाङ्ग बैतडी, अछाम 
,दार् ुचला र कैलालीका सामाशिक विकास कायाचलयमा रु ४ लाखका दरले २४ लाख अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिे। कायाचलयले आ-आफ्िो 
शिल्लामा रहेका सबै स्थािीय तहमा परार्ार गरर आनथचक अबस्था कमिोर भएका आमा,बिुा अथिा आमा बिुा दबैु गमुाएका १८ बर्च मनुिका 
दैनिक िीिि यापिमा समेत कदठिाइ भएका बालबानलकाहरुको वििरण संकलि गिे ।वििरण प्राप्त भए पनछ बालबानलकाहरुलाई प्रनत 
बालबनलका मानसक रु ५ सयका दरले रु ६ हिार आनथचक सहयोग उपलब्ि गराउिे । आनथचक सहयोग उपलब्ि गराइ सके पनछ 
बालबानलकाहरुको िीिि यापिमा सहिता भए/ िएको र रकमको सदपुयोग भए/ िभएको कायाचलयले सामाशिक विकास अनभयन्त्ताहरु 
माफच त साथ सम्पकच  अिगुमि गरर सोको िािकारी मन्त्रालयलाइ उपलब्ि गराउिे । 

सामाशिक विकास महािाखाले कायचिमको कायचतालीका , विर्यिस्त ुर खर्च हिुे अिमुानित रकमको शिर्चकगत वििरण तयार गरी 
मन्त्रालयको नियाचिसुार बाल सिुार गहृ डोटीमा कायचिम संर्ालि गररिेछ ।
कायचिमका लानग विनियोिि भएको रकम रु ४ लाख बाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी सिुार गहृमा रहेका बालबानलकाहरुमा सकारात्मक सोर्को विकास भएको हिुेछ ।
बालबानलकाहरुले आफ्िो िीििमा गरेको बाल नबज्याईबाट पाठ नसकी पिु बाल विज्यााँई गरेका हिुे छैिि ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

62



P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.२८६ २२५२२ ३ ििा पटक १ ४०० दोस्रो र्ौमानसकमा

उिेश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.२८९ २२५२२ १ पटक १ ३०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.२९१ २२५२२ १ पटक १ २०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

उिेश्य

अल्पकानलि सेिा केन्त्रहरुबाट प्रदाि गरेको सेिाहरुको बारेमा िािकारी नलिे ।
सेिा प्रदािमा देशखएका समस्याहरुको समािाि खोज्िे ।
मन्त्रालयबाट प्रदाि गररएको आनथचक सहयोगको प्रभािकारीताको बारेमा िािकारी नलिे ।
आगामी आनथचक बर्चका लानग कायचयोििा निमाचण गिे ।
सामाशिक विकास महािाखाले ९ िटै शिल्लामा रहेका लैनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुका लानग सरुशित आिािीय सेिा ददइरहेका 
अल्पकानलि सेिा केन्त्रहरुका अध्यि तथा प्रनतनिनिहरु,अस्पतालमा आिाररत एकिार संकट व्यिस्थापि केन्त्रका प्रनतनिनि र अन्त्य 
सरोकारिालाहरुको सहभागीतामा प्रदेि स्तरीय समीिा कायचिम संर्ालि गिेछ ।

अपेशित उपलब्िी ज्येष्ठ िागररकहरुको आत्म सम्मािमा बवृि भएको हिुेछ ।
ज्येष्ठ िागररकहरुको महत्ि बढेको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिे ।
१८१.  अल्पकानलि सेिा केन्त्रहरुको समीिा (अन्त्य)

१८०. ज्येष्ठ िागररक सम्माि कायचिम (अन्त्य)

उिेश्य ज्येष्ठ िागररकहरुको आत्म सम्माि बढाउिे ।
ज्येष्ठ िागररकहरुलाइ बोझको रुपमा हेररिे दृविकोणमा पररितचि ल्याउिे ।
मन्त्रालयले ज्येष्ठ िागररकलाई सम्माि गिे प्रयोििको लानग नििेदि माग गिच १५ ददिको सूर्िा प्रकािि गिे ।प्राप्त भएका नििेदि उपर 
छलफल गरी  सम्माि गिे प्रयोििका लानग उपयकु्त ज्येष्ठ िागररक नसफाररस गिच छिौट तथा नसफाररस सनमनत गठि गिे ।छिौट तथा 
नसफाररस सनमनतले सम्मानित हिुे ज्येष्ठ िागररकको छिौट गिचका लानग आबश्यक आिार, प्रविया , परुुस्कार रािी र सम्मानित हिुे ज्येष्ठ 
िागररकको संख्या नििाचरण गिे । सो सनमनतले नििाचरण गरेको आिार र प्रवियाका आिारमा ज्येष्ठ िागररक सम्मािका लानग ज्येष्ठ िागररक 
छिौट गरी मन्त्रालय समि नसफाररस गिे । मन्त्रीस्तरीय निणचय अिसुार ज्येष्ठ िागररकहरुलाई सम्माि गिे ।

ज्येष्ठ िागररक सम्माि कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु ३ लाख मध्येबाट ज्येष्ठ िागररकहरुलाइ सम्माि र अन्त्य व्यिस्थापि खर्च 
गररिेछ ।

मवहला उद्दमीहरुलाइ प्रोत्साहि गिे ,मवहलाहरुलाइ उद्दमिीलता तफच  आकर्ीत गिे ,मवहलाहरुको पर निभचतामा कमी ल्याउिे , लैंनगक 
समािता कायम गिे ।
 मवहला उद्दमी सम्माि कायचिम सम्बन्त्िी छुटै्ट कायचविनि निमाचण गररिेछ । सोही कायचविनि अिसुार कायचिम संर्ालि गररिेछ ।
उत्कृष्ठ ३ ििा मवहला उद्दमी सम्माि कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु ४ लाख मध्येबाट सम्माि कायचिम र व्यिस्थापिमा खर्च 
गररिेछ ।

मवहला उद्दमीहरुलाइच प्रोत्साहीत भएका हिुेछि ्,उद्दमी मवहलाहरुको संख्यामा बवृि भएको हिुेछ, मवहलाहरुको पर निभचतामा कमी आउिेछ 
,लैंनगक समािता कायम भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिेछ ।
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बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली
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खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३०७ २२५२२ १ पटक १ ४००० दोस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी
अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३०८
२२५२२ १ निरन्त्तर १ १००० प्रथम,दोस्रो र तेस्रो 

र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

१८४. समाि कल्याणका िेरमा काम गिे संघ संस्थाहरुलाइ अिदुाि (अन्त्य)

अपेशित उपलब्िी
आपतकालमा परेका व्यक्तीहरुको समयमै उिार भएको हिुेछ ।
उिार गररएका व्यक्तीहरुको उशर्त व्यिस्थापि भएको हिुेछ ।
सदूुरपशिम प्रदेि मािि मकु्त सडक भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

आपतकालमा रहेका व्यक्तीहरुको उिार तथा व्यिस्थापि गरे पिात सामाशिक विकास महािाखाले प्रगनत प्रनतिेदि श्रीमाि सशर्ि ज्यू र 
आनथचक प्रिासि िाखामा पेि गिुचपिेछ ।

उिेश्य
आपतकालमा परेका व्यक्तीहरुको समयमै उिार गिे ।
उिार गररएका व्यक्तीहरुको उशर्त व्यिस्थापि गिे ।
सदूुरपशिम प्रदेिलाइ मािि मकु्त सडक बिाउिे ।
सदूुरपशिम प्रदेिमा रहेका ९ िटै शिल्लामा आपतकालमा रहेका (अनभभािक नबवहि बालबानलका,वहंसामा परेका मवहला/बालबानलका सडक 
मािि ििुसकैु वकनसमको िोशखममा रहेका ) व्यक्तीहरुको तत्काल उिार र व्यिस्थापिका लानग सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट उिार गरी 
नििको व्यिस्थापि गिे । उिार तथा व्यिस्थापिका िममा लागेको सम्पूणच खर्च (उिार कायचका लानग खवटएका कमचर्ारीहरुको दैनिक 
भ्रमण भत्ता,यातायात खर्च ,खािा तथा आिास खर्च और्िी लत्ता कपडा लगायत आदद)
आपतकालमा रहेका व्यक्तीहरुको उिार तथा व्यिस्थापि गिे कायचका लानग खवटिे टोलीका साथै अन्त्य सम्पूणच खर्च आपतकालमा रहेका 
व्यक्तीहरुको उिार तथा व्यिस्थापि कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु १० लाख मध्येबाट उिार कायचमा लागेको यताथच खर्च यस 
शिर्चकबाट भकु्तािी गररिेछ ।  

अपांङ्गता भएका बालबानलकाहरुको पवहर्ाि र उपर्ार कायचिम संर्ालि कायचविनि २०७८, अिसुार संर्ालि गररिेछ ।
अपांङ्गता भएका बालबानलकाहरुको पवहर्ाि (screening र उपर्ार ) कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु ४० लाख मध्येबाट सम्झौता 
भएको संस्थालाइ नियमािसुार रकम भकु्तािी गररिेछ । 
अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुको समस्या पवहर्ाि भइ उपर्ार पाएका हिुेछि ्।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात कायचिम संर्ालि गिे संस्थाले मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

१८३. आपतकालमा रहेका व्यक्तीहरुको उिार तथा व्यिस्थापि कायचिम (अन्त्य)

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखामा प्रनतिेदि पेि गिे ।

१८२. अपांङ्गता भएका बालबानलकाहरुको पवहर्ाि (screening र उपर्ार) (अन्त्य)

उिेश्य अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुको समस्या पवहर्ाि गरी उपर्ार गिे ।
अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुको िीिि यापिमा सहिता प्रदाि गिे ।

अल्पकानलि सेिा केन्त्रहरुको समीिा कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु २ लाख मध्येबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

अल्पकानलि सेिा केन्त्रहरुबाट प्रदाि गरेको सेिाहरुको बारेमा मन्त्रालयलाइ िािकारी हिुेछ ।
सेिा प्रदािमा देशखएका समस्याहरुको समािािको उपायहरुको पवहर्ाि भएको हिुेछ ।
मन्त्रालयबाट प्रदाि गररएको आनथचक सहयोगको प्रभािकारीताको बारेमा िािकारी भएको हिुेछ ।
आगामी आनथचक बर्चका लानग कायोििा निमाचण भइ कायाचन्त्ियि भएको हिुेछ ।
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खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 
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२.७.२५.३११ २२५२२ १५ निरन्त्तर १ ४५०० दोस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया
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अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३१२.१ २२५२२ ९ शिल्ला ९ ५४०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३१२.२ २२५२२ ९ शिल्ला ९ ९०० प्रथम र्ौमानसकमा

सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलयहरुबाट अिगुमि गररिेछ ।
अिदुाि प्राप्त सेफ हाउसहरुले सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा र सामाशिक विकास मन्त्रालयमा र्ौमानसक प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।

१८६. वहंसा विभेद विरुि सूर्िा सन्त्देि प्रसारण

मन्त्रालयमा सामाशिक विकास कायाचलयमा बिेट सवहतको अशख्तयारी अस्तान्त्तरण गिेछ।कायाचलयले अल्पकालीि सेिा केन्त्र संर्ालि 
कायचविनि, २०७७ बमोशिम कायच संर्ालि गिुचपिेछ । 
अल्पकानलि सेिा केन्त्र (Safe house संर्ालि) कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु ५४ लाख मध्येबाट दार् ुचला र डोटीमा रु ७ लाखका 
दरले िम्मा रु १४ लाख  र बााँकी शिल्लाहरुमा ५ लाख ५० हिारका दरले िम्मा रु ३८ लाख ५० हिार रकम सामाशिक विकास 
कायाचलयहरुमा बिेट हस्तान्त्तरण गररिेछ ।रु १ लाख ५० हिार मन्त्रालयले अिगुमि, अल्पकालीि सेिा केन्त्र संर्ालि कायचविनि, २०७७ 
को संिोिि,संिोििका लानग आबश्यकता अिसुार छलफल /अन्त्तरविया कायचविनि प्रकािि गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

सेफ हाउसबाट नियनमत रुपमा सेिा प्रिाह भएको हिुेछ ।
लैंनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुले अल्पकानलि आिािीय सेिा पाएका हिुेछ ।
लैंनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरु घरपररिार तथा समदुायमा पिुचस्थापि भएका हिुेछि ।
लैंनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुले मिोसामाशिक परामिच सेिा प्राप्त गरेका हिुेछि ्।

सामाशिक विकास कायाचलयहरुले अिदुाि प्राप्त संस्थाहरुको वििरण मन्त्रालयमा  पेि गिुच पिेछ ।
लैंनगक वहंसा नििारण कायचिम (अन्त्य)२.७.२५.३१२
१८५.अल्पकानलि सेिा केन्त्र (Safe house संर्ालि)

उिेश्य

सेफ हाउसबाट नियनमत रुपमा सेिा प्रिाह गिे ।
लैंनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुलाइ आिािीय सेिा प्रिाहमा सहिता प्रदाि गिे ।
लैंनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुलाइ मिोसामाशिक परामिच सेिा उपलब्ि गराउिे ।
लैंनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुलाइ घरपररिार तथा समदुायमा पिुचस्थापि गिच सहयोग गिे ।

मन्त्रालयले समाि कल्याणका िेरमा काम गिे संघ संस्थाहरुलाइ अिदुाि शिर्चकमा विनियोिि भएको रु ४५ लाख मध्ये बाट समाि 
कल्याणका िेरमा काम गिे संघसंस्थाहरुलाई अिदुाि ददइिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
समाि कल्याणका िेरमा काम गिे संघ संस्थाहरुबाट गणुस्तरीय सेिा प्रिाह भएको हिुेछ ।
समाि कल्याणको िेरमा काम गिे संस्थाहरुबाट निरन्त्तर सेिा प्रिाह भएको हिुेछ ।
समाि कल्याणको िेर सदुृढीकरण भएको हिुेछ ।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

उिेश्य
समाि कल्याणका िेरमा काम गिे संघ संस्थाहरुबाट गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गिे ।
आनथचक अभािको कारण समाि कल्याणको िेरमा काम गिचबाट बशञ्चत हिुे अिस्था आउि िददिे ।
समाि कल्याणको िेरलाइ सदुृढीकरण गिे ।
समािकल्याणका िेरमा काम गिे संघ संस्थालाई अिदुाि सम्बन्त्िी मापदण्ड २०७८ निमाचण गरी सोही मापदण्ड बमोशिम कायचिम संर्ालि 
गिे ।
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खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३१३.१ २२५२२ ९ शिल्ला ९ १८०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

मन्त्रालयले ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुलाइ बिेट सवहत अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ । कायाचलयले सािै छु म बढि 
देउ बाल वििाह होइि पढि देउ अनभयाि संर्ालि मागचदिचि २०७८ बमोशिम गिुचपिेछ ।
स्थािीय बाल अनिकार सनमनत गठिमा सहिीकरण र सनमनतलाइ अनभमखुीकरण कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु १८ लाख मध्येबाट 
९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयलाइ बिेट हस्तान्त्तरण गररिेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
सामाशिक विकास कायाचलयहरुले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।

बाल अनिकार प्रििचि कायचिम (अन्त्य)२.७.२५.३१३
१८८.  स्थािीय बाल अनिकार सनमनत गठिमा सहिीकरण र सनमनतलाइ अनभमखुीकरण

उिेश्य

स्थािीय तहमा बाल अनिकार सनमनत गठि गिे ।
बाल सहभागीता प्रििचि गिे ।
बालबानलकाहरुको सेिा सवुििामा पहुाँर् बवृि गिे ।
बालबानलकाहरुका समस्याहरुको सम्िोिि गिच पहल गिे ।

९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुलाइ रु २/२ लाखका दरले अशख्तयारी ददइिेछ । कायाचलयले शिल्लाको कुिै २ िटा 
विद्यालय छिौट गरर किा ९ देशख १२ सम्मका २०० ििा बानलकाहरुलाइ आत्मरिा सम्बन्त्िी ३ ददिे कायचिम संर्ालि गिुचपिेछ 
।विद्यालय छिौट गदाच गत विगत आ॰ब॰हरुमा आत्मरिा सम्बन्त्िी तालीम संर्ालि िगरेको विद्यालय छिौट गिुचपिेछ ।

बानलकाहरुलाइ आत्मरिा तानलम कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु १८ लाख मध्येबाट प्रत्येक शिल्लाका सामाशिक विकास 
कायाचलयमा रु २/२ लाखका दरले बिेट हस्तान्त्तरण गिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
बानलकाहरुको मिोबल बवृि भएको हिुेछ ।
बानलकाहरुले प्रनतरिात्मक सीप नसकेर आत्मरिा गिच सिम भएका हिुेछि ्।
बानलकाहरु मानथ हिुे वहंसामा कमी आएको हिुेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

रेनडयोहरुले सामाशिक विकास कायाचलयहरुलाइ र कायाचलयले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।
१८७.बानलकाहरुलाइ आत्मरिा तानलम विद्यालयस्तरमा

उिेश्य
बानलकाहरुको मिोबलमा बवृि गराउिे ।
बानलकाहरुमा प्रनतरिात्मक सीपको विकास गिे ।
बानलकाहरु मानथ हिुे वहंसाको न्त्यूनिकरण गिे ।

९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गररिेछ । कायाचलयले शिल्लामा संर्ालिमा रहेका रेनडयोहरु संग 
सम्झौता गरी सन्त्देि प्रसारण गिेछ । कायच सम्पन्न भए पिात रेनडयोहरुलाइ सम्झौता बमोशिमको रकम उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।
वहंसा विभेद विरुि सूर्िा सन्त्देि प्रसारण शिर्चकमा विनियोिि भएको रु ९ लाख मध्ये प्रत्येक शिल्लालाइ १/१ लाखको दरले मन्त्रालयले 
बिेट हस्तान्त्तरण गिेछ । 

अपेशित उपलब्िी

लैनगंक वहंसा तथा विभेदको बारेमा समदुायले िािकारी पाएका हिुेछि ।
लैनगंक विभेद तथा लैनगक वहंसा मकु्त समािको निमाचण भएको हिुेछ ।
समािमा विद्यमाि लैंनगक वहंसा तथा विभेद िस्ता घटिाहरुमा कमी आएको हिुेछ ।
लैनगंक वहंसा तथा विभेदको सम्बन्त्िी काििुी ब्यिस्थाको बारेमा समदुायलाइ िािकारी भएको हिुेछ ।

उिेश्य

लैनगंक वहंसा तथा विभेदको बारेमा समदुायलाइ िािकारी गराउिे ।
लैनगंक विभेद तथा लैनगक वहंसा मकु्त समािको निमाचण गिच सहयोग पयुाचउिे ।
समािमा विद्यमाि लैंनगक वहंसा तथा विभेदलाइ न्त्यूनिकरण गिे ।
लैनगंक वहंसा तथा विभेदको सम्बन्त्िी काििुी ब्यिस्थाको बारेमा समदुायलाइ िािकारी गराउिे ।
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अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३१३.२ २२५२२ ९ शिल्ला ९ ३००० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३१३.३ २२५२२ ९ शिल्ला ९ २७०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

सामाशिक विकास कायाचलय र सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

सामाशिक विकास कायाचलयहरुले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।
१९१. विद्यालयमा साथी शििा कायचिम

मन्त्रालयले ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुलाइ बिेट सवहत अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ । कायाचलयले सािै छु म बढि 
देउ बाल वििाह होइि पढि देउ अनभयाि संर्ालि मागचदिचि २०७८ बमोशिम गिुचपिेछ ।
असल अनभभािकत्ि सम्बन्त्िी १ ददिे अनभमखुीकरण कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु २७ लाख मध्येबाट प्रत्येक शिल्लाका सामाशिक 
विकास कायाचलयहरुलाइ बिेट हस्तान्त्तरण गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
अनभभािकहरुमा सकारात्मक सोर्को विकास गिे ।
बालबानलकाहरु विरुि हिुे दवु्यचिहारमा कमी ल्याउिे ।
बालबानलकाहरुको र्ाहिा अिरुुप अघाडी बढाउि प्रोत्साहि गिे ।

सामाशिक विकास कायाचलय र सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
सामाशिक विकास कायाचलयहरुले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।

 १९०. असल अनभभािकत्ि सम्बन्त्िी १ ददिे अनभमखुीकरण

उिेश्य
अनभभािकहरुमा सकारात्मक सोर्को विकास गिे ।
बालबानलकाहरु विरुि हिुे दवु्यचिहारमा कमी ल्याउिे ।
बालबानलकाहरुको र्ाहिा अिरुुप अघाडी बढाउि प्रोत्साहि गिे ।

मन्त्रालयले ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुलाइ बिेट सवहत अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ । कायाचलयले सािै छु म बढि 
देउ बाल वििाह होइि पढि देउ अनभयाि संर्ालि मागचदिचि २०७८ बमोशिम गिुचपिेछ ।
स्थािीय तहसंगको साझेदारीमा बालबानलका सम्बन्त्िी कायचयोििा निमाचणका लानग विनियोिि भएको रकमबाट ९ िटै शिल्लाका सामाशिक 
विकास कायाचलयहरुमा बिेट पठाइिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

स्थािीय तहमा बालबानलकाहरुको हक अनिकार सनुिितताका लानग कायचयोििा निमाचण भएको हिुेछ ।
बालबानलकाहरुका समस्या सम्िोििका लानग स्थािीय तहमा बिेट विनियोिि भएको हिुेछ ।
बालबानलकाहरुका समस्या सम्िोििका लानग स्थािीय तहमा बिेट विनियोिि गरी बालबानलकाहरुको िेरमा िै बिेट खर्च भएको हिुेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
सामाशिक विकास कायाचलयहरुले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।

१८९.  स्थािीय तह संगको साझेदारीमा बालबानलका सम्बन्त्िी कायचयोििा निमाचण

उिेश्य

स्थािीय तहमा बालबानलकाहरुको हक अनिकार सनुिितताका लानग कायचयोििा निमाचण गिे ।
बालबानलकाहरुका समस्या सम्िोििका लानग बिेट विनियोिि गिच सहयोग गिे ।
बालबानलकाहरुका समस्या सम्िोििका लानग स्थािीय तहमा बिेट विनियोिि गरी बालबानलकाहरुको िेरमा िै बिेट खर्च गिे पररपाटीको 
विकास गराउिे ।

अपेशित उपलब्िी

स्थािीय तहमा बाल अनिकार सनमनत गठि भएको हिुेछ ।
बाल सहभागीतामा अनभबवृि भएको हिुेछ ।
बालबानलकाहरुको सेिा सवुििामा पहुाँर् बवृि भएको हिुेछ ।
बालबानलकाहरुका समस्याहरु सम्िोिि भएका हिुेछि ्।
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खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३१३.४
२२५२२ ९ विद्यालय/सं

स्था
९ २९२५ प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३१५ २२५२२ ९ शिल्ला ९ ३१५० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

सामाशिक विकास कायाचलय र सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

सामाशिक विकास कायाचलयहरुले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।
 १९३. विनभन्न ददिसीय कायचिमहरु(बाल ददिस, अपाङ्गता ददिस, िारी ददिस, लैंनगक वहंसा विरुिको १६ ददिे अनभयाि लगायत आदद) (९ िटै शिल्ला अन्त्य)

९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा अशख्तयारी ददइ कायचिम संर्ालि गररिेछ ।कायाचलयले शिल्लाका  ७ िटा स्थािीय 
तहमा कायचिम संर्ालि गिुचपिेछ । एउटा कायचिमका लानग रु ५० हिार बिेट विनियोिि गररएको छ । कायचिम संर्ालि गदाच ज्येष्ठ 
िागररकहरुमा रहेको ज्ञाि सीपलाइ ियााँ पसु्तामा हस्तान्त्तरण गिचका लानग कम्तीमा ५० ििाको सहभागीतामा १ ददिे अनभमखुीकरण 
कायचिमको आयोििा गिुच पिेछ । उक्त कायचिममा विद्यालयमा संर्ालि गिे र प्रनतकूल पररशस्थनतमा िूमिारा कायचिम संर्ालि गिुचपिेछ 
। कायचिमको खर्च िेपाल सरकार अथच मन्त्रालयको कायचसंर्ालि निदेिका २०७५ को पररनिनभर रही गिुचपिेछ ।

अन्त्तरपसु्ता ज्ञाि नसप हस्तान्त्तरण कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु ३१ लाख ५० हिारबाट ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास 
कायाचलयहरुमा हस्तान्त्तरण गररिेछ ।प्रत्येक कायाचलयलाइ रु ३ लाख ५० हिारका दरले बिेट पठाइिेछ । 

अपेशित उपलब्िी
अग्रिहरुमा भएको ज्ञाि र सीपलाइ हालका पसु्ताले िािकारी पाइ आगामी पसु्तामा समेत हस्तान्त्तरण गरेका हिुेछि ्।
नसकेको ज्ञाि सीप लाइ व्यिहारमा लाग ुगरेका हिुेछि ्।
इनतहास िीवित रहिेछ ।

सामाशिक विकास कायाचलय र सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
सामाशिक विकास कायाचलयहरुले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।

 १९२.अन्त्तरपसु्ता ज्ञाि नसप हस्तान्त्तरण कायचिम(अन्त्य)

उिेश्य
अग्रिहरुमा भएको ज्ञाि र सीपलाइ हाल र आगामी पसु्ता सम्म पयुाचउिे ।
नसकेको ज्ञाि सीप लाइ व्यिहारमा लाग ुगिे ।
इनतहासलाइ िीवित राख्न े।

मन्त्रालयले ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुलाइ बिेट सवहत अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ । कायाचलयले सािै छु म बढि 
देउ बाल वििाह होइि पढि देउ अनभयाि संर्ालि मागचदिचि २०७८ बमोशिम गिुचपिेछ ।
विद्यालयमा साथी शििा कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु २९ लाख २५ हिारबाट  ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास 
कायाचलयहरुमा बिेट हस्तान्त्तरण गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
मिमा लागेका कुराहरु भन्न सक्िे िातािरणको सिृिा भएको हिुेछि ।
एक अकाचबाट सहयोग पाएका हिुेछि ्।
विद्याथीलाइ परेका अप्ठ्याराहरु साथीहरु संग सेयर गिे बािीको विकास भइ समस्याको समािाि भएको हिुेछ ।

उिेश्य
मिमा लागेका कुराहरु भन्न सक्िे िातािरणको सिृिा गिे ।
एक अकाच प्रनत सहयोगी भाििाको विकास गिे ।
विद्याथीलाइ परेका अप्ठ्याराहरु साथीहरु संग सेयर गरी समािाि गिे ।
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२.७.२५.३१८ २२५२२ ९ शिल्ला ९ १३५० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३२१ २२५२२ १ िटा १ २५०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.७.२५.३२२ २२५२२ १ िटा १ २५०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया दीघचकालीि पिुचस्थापिा केन्त्र संर्ालि तथा व्यिस्थापि सम्बशन्त्ि कायचविनि २०७८ अिसुार गररिेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखा र श्रीमाि सशर्ि ज्यू समि प्रनतिेदि पेि गिे ।

१९५. दीघचकालीि पिुचस्थापिा केन्त्र संर्ालि तथा व्यिस्थापि (अन्त्य)

उिेश्य

तत्काल िा छोटो समयाििीमा घर समदुायमा पिुचस्थापिा हिु िसक्िे लैंनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुका लानग आिािीय व्यिस्था नमलाउिे ।

कािूिी उपर्ारमा सहयोग गिे ।
सीपमलुक तालीमहरुको व्यिस्थापि गिे ।
पररिार तथा समदुायमा पिुचस्थापिका लानग सहयोग गिे ।

मवहला उद्दमीबाट उत्पाददत सामग्री नबिी कि स्थापिा तथा संर्ालि कायचविनि निमाचण गिे । सोही कायचविनि अिरुुप कायच संर्ालि गिे ।

मवहला उद्दमीबाट उत्पाददत सामग्री नबिी कि स्थापिा तथा संर्ालि कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु २५ लाखबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
सदूुरपशिमका मवहला उद्दमीहरु प्रोत्सावहत भएका हिुेछि ्।
उद्दोगी मवहलाहरुको संख्यामा बवृि भएको हिुेछ ।
मवहलाहरुको स्रोतमा पहुाँर् र नियन्त्रण भएको हिुेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

सामाशिक विकास कायाचलयहरुले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रगनत प्रनतिेदि पठाउि ुपिेछ ।
१९४. मवहला उद्दमीबाट उत्पाददत सामग्री नबिी कि स्थापिा तथा संर्ालि (अन्त्य)

उिेश्य
मवहला उद्दमीहरुलाइ प्रोत्साहि गिे ।
मवहलाहरुलाइ लागी उद्दमिीलता तफच  लाग्ि प्रोत्सावहत गिे ।
मवहलाहरुको स्रोतमा पहुाँर् र नियन्त्रण बवृि गिे ।

९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा अशख्तयारी ददइ कायचिम संर्ालि गररिेछ ।कायाचलयले शिल्लामा कायचरत सरकारी गैर 
सरकारी संघ संस्थाहरुसंगको समन्त्िय र सहकायचमा विनभन्न कायचिमहरुको आयोििा गरर ददिसीय कायचिमहरु मिाइिेछि ्।
विनभन्न ददिसीय कायचिमहरु(बाल ददिस, अपाङ्गता ददिस, िारी ददिस, िेष्ठ िागररक ददिस, लैंनगक वहंसा सम्बन्त्िी १६ ददिे अनभयाि लगायत 
आदद)कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु१३ लाख ५० हिारबाट ९ िटै शिल्लामा ७० हिारका दरले िम्मा रु ६ लाख ३० हिार 
बिेट पठाइिेछ । र प्रदेि स्तरमा ददिसीय कायचिमहरु संर्ालि गिच रु ७ लाख २० हिार बिेट खर्च गिच सवकिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

विनभन्न ददिसहरु माफच त सम्बन्त्िीत पिले आफ्िो हक अनिकारको बारेमा ससूुशर्त हिुेछि ।
सम्बन्त्िीत पिका मदु्दाहरुको पैरिी भएको हिुेछ ।
सम्बन्त्िीत पिको आत्म सम्मािमा बवृि भएको हिुेछ ।
समािमा हरेक िेरमा लैंनगक समािता तथा समािेिीकरण भएको हिुेछ ।

उिेश्य

मवहला बालबानलका अपाङ्गता र ज्येष्ठ िागररक संग सम्बन्त्िीत सबै ददिसहरु विनभन्न कायचिम गरी ९ िटै शिल्ला र प्रदेिस्तरमा  मिाइिेछि ्
।।
विनभन्न ददिसहरु माफच त सम्बन्त्िीत पिको हक अनिकारको बारेमा िािकारी गराउिे ।
सम्बन्त्िीत पिका मदु्दाहरुको पैरिी गदै हिु सक्िे वहंसा/ितीको न्त्यूिीकरण गिे ।
सम्बन्त्िीत पिलाइ आत्मसम्मािको बोि गराउिे ।
समािता तथा सामाशिक समािेिीकरणका लानग सहयोग गिे ।
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बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.८.१.१३
२२६११ ५ निरन्त्तर ५ ४२० प्रथम, दोस्रो र तेस्रो 

र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

२.८.१.३३ २२६११ ९ शिल्ला ९ ९०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा अशख्तयार ददिेछ । कायाचलयबाट संर्ानलत मवहला विकास तथा सामाशिक विकास 
सम्बन्त्िीका कायचिमहरुको अिगुमि तथा साथ सम्पकच  बढाइिेछ । र साथ सम्पकच का लानग खवटएका सामाशिक विकास अनभयन्त्ताहरुलाइ 
दैनिक भ्रमण खर्च उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।

मवहला विकास तथा सामाशिक विकास सम्बन्त्िी कायचिमहरुको अिगुमि तथा साथ सम्पकच  लानग विनियोिि भएको रु ९ लाख मध्ये प्रत्येक 
शिल्लामा १/१ लाख अशख्तयारी ददइिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

मवहला विकास तथा सामाशिक विकास सम्बन्त्िी संर्ालि भएका कायचिमहरुको प्रभािकारीता बढ्िेछ ।
कायचिम संर्ालिमा भएका कनमकमिोरीहरु दोहोररिे छैिि।
कायचिमहरु समयमै सम्पन्न भएका हिुेछि ।

सामाशिक विकास महािाखाबाट अिगुमि गररिेछ ।
अिगुमि पिात अिगुमिमा खवटएका कमचर्ारीले आनथचक प्रिासि िाखा र श्रीमाि सशर्ि ज्यू समि अिगुमिको प्रनतिेदि पेि गिे ।

१९७.मवहला विकास तथा सामाशिक विकास सम्बन्त्िी कायचिमहरुको अिगुमि तथा साथ सम्पकच  (अिगुमि मलु्यांकि तथा कायचिम कायाचन्त्ियि भ्रमण खर्च)

उिेश्य

मवहला विकास तथा सामाशिक विकास सम्बन्त्िी कायचिमहरु प्रभािकारीरुपले संर्ालि भए िभएको एवकि गिे ।
कायचिम संर्ालिमा भएका कनमकमिोरीहरु पत्ता लगाइ सिुारका लानग पिृपोर्ण प्रदाि गिे ।
मवहलाहरु संग साथ सम्पकच  बढाइ कायचिममा प्रभािकारीता ल्याउिे ।
कायचिम संर्ालिमा आइपरेका समस्याहरुमा सहिीकरण गिे ।

यस शिर्चकमा विनियोशित बिेट स्िीकृत भ्रमण आदेि अिसुार सामाशिक विकास महािाबाट अिगुमि मलु्यांकि र सपुररिेिणमा खवटएका 
कमचर्ारीहरुलाइ दैनिक भ्रमण भत्ता, यातायातमा खर्च गिच सवकिेछ ।
अिगुमि, मलु्याकंि, सपुरीिेिण लानग विनियोिि भएको रु ४ लाखा २० हिार दैनिक भ्रमण तथा यातायात खर्च उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

कायचिमहरु प्रभािकारीरुपले संर्ालि भएका हिुेछि ्।
कायचिम संर्ालिमा भएका कनमकमिोरीहरु दोहोररिे छैिि।
कायचिमहरु समयमै सम्पन्न भएका हिुेछि ।
कायचिम संर्ालिमा अइपरेका समस्याहरुको समयमै समािाि भएको हिुेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले आनथचक प्रिासि िाखा र श्रीमाि सशर्ि ज्यू समि प्रनतिेदि पेि गिे ।
१9६. अिगुमि, मलु्याकंि, सपुरीिेिण (सामाशिक विकास महािाखा) (अिगुमि मलु्यांकि तथा कायचिम कायाचन्त्ियि भ्रमण खर्च)

उिेश्य

मवहला विकास कायचिमहरु प्रभािकारीरुपले संर्ालि भए िभएको एवकि गिे ।
कायचिम संर्ालिमा भएका कनमकमिोरीहरु पत्ता लगाइ सिुारका लानग पिृपोर्ण प्रदाि गिे ।
कायचिमहरु समयमै सम्पन्न गिच सहयोग गिे ।
कायचिम संर्ालिमा आइपरेका समस्याहरुमा सहिीकरण गिे ।

दीघचकालीि पिुचस्थापिा केन्त्र संर्ालि तथा व्यिस्थापि कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु २५ लाखबाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

लैंनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुका लानग आिािीय व्यिस्था भएको हिुेछ ।
लैनगक वहंसा प्रभावित मवहलाहरुले काििुी उपर्ार पाएका हिुेछि ्।
सीपमलुक तालीमहरुको माध्यमबाट आयआिचिका कामहरु गरेका हिुेछि ्।
पररिार तथा समदुायमा पिुचस्थापि भएका हिुेछि ्।
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अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

४.५.५.३२ २५३१५ ९ शिल्ला ९ १८०० प्रथम र्ौमानसकमा

बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु हिारमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

४.५.५.३४ २५३१५ १ संख्या १ ५०० प्रथम र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

मन्त्रालयले सामाशिक विकास कायाचलय डोटीलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ  । कायाचलयले शिल्ला बवहरा संघ डोटीलाइ सांकेनतक भार्ा 
तालीम संर्ालिका लानग प्रस्ताि माग गरी उक्त प्रस्ताि मानथ अध्ययि गिेछ । कायाचलयले संस्थाको अिगुमि गरी औशर्त्यका आिारमा 
कायाचलयको निणचयािसुार प्रस्ताि स्िीकृत भए पनछ सस्था संग सम्झौता गरी तालीम संर्ालिका लानग बिेट उपलब्ि गराउिेछ । कायच 
सम्पन्न पिात संस्थाले कायच सम्पन्न प्रनतिेदि र आनथचक बर्च सवकए पनछ लेखा परीिण प्रनतिेदि कायाचलयमा पेि गिुचपिेछ ।

सांकेनतक भार्ा तानलम संर्ालिमा सहयोगका लानग विनियोिि भएको रु ५ लाख सामाशिक विकास कायाचलय डोटी माफच त शिल्ला बवहरा संघ 
डोटीलाइ तालीम संर्ालिका लानग उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

दोभार्हेरु उत्पादि भएका हिुेछि ्।
श्रिण सम्बन्त्िी समस्या भएका व्यक्तीहरुलाइ भार्ामा सहिीकरण गिे दोभार् ेसहिै उपलब्ि हिुेछि ्।

ददिा सेिा केन्त्रहरुले अिदुाि प्राप्त गरे पनछ सामाशिक विकास कायाचलयमा र कायाचलयले मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।
१९९.सांकेनतक भार्ा तानलम संर्ालिमा सहयोग (अन्त्य सहायत)

उिेश्य
दि सााँकेनतक भार्ा प्रिीिकहरु उत्पादि गिे ।
श्रिण सम्बन्त्िी समस्या भएका व्यक्तीहरुलाइ भार्ामा सहिीकरण गिे ।
श्रिण सम्बन्त्िी अपांङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाइ विकासको मूल प्रिाहमा ल्याउि सहयोग गिे ।

ददिासेिा केन्त्र संर्ालिका लानग विनियोिि भएको रु १८ लाख मध्येबाट प्रत्येक शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयहरुमा रु २/२ 
लाखका दरले हस्तान्त्तरण गररिेछ ।कायाचलयले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशिमको रकम ददिा सेिा केन्त्रलाइ उपलब्ि गराउि ुपिेछ ।

अपेशित उपलब्िी
ज्येष्ठ िागररक ददिा सेिा केन्त्र संर्ालिमा सहिता भएको हिुेछ । 
ज्येष्ठ िागररकहरुले सेिा पाएका हिुेछि ्।
ज्येष्ठ िागररकहरुले स्िच्छ िातािरणमा ददि नबताएका हिुेछि ्।
सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलयहरुबाट अिगुमि गररिेछ ।

संर्ालि प्रविया

मन्त्रालयले ९ िटै शिल्लाका सामाशिक विकास कायाचलयलाइ अशख्तयारी हस्तान्त्तरण गिेछ ।
ज्येष्ठ िागररकहरुलाइ ददिा खािा ,मिोरन्त्िि र ज्ञाि अनभबवृिका सामग्रीहरुको व्यिस्थापिमा सहयोग पयुाचउिका लानग सामाशिक विकास 
कायाचलयले ददिा सेिा केन्त्र छिौट गिचका लागी सूर्िा प्रकाशित गरी प्रस्ताि माग गिे ।
माग भै आएका प्रस्तािलाइ  औशर्त्यका आिारमा कायाचलयले छिौट गिे ।
छिौट भएका ददिा सेिा केन्त्रहरुलाइ सम्झौता गिचका लानग सूर्िा प्रकाशित गिे ।
छिौट भएका ददिा सेिा केन्त्रहरुको अिगुमि गरी औशर्त्यका आिारमा कायाचलयलको निणचयािसुार अिदुाि रकम उपलब्ि गराउिे ।
अिदुाि पाएका ददिा सेिा केन्त्रहरुको असार मसान्त्त नभर कायच सम्पन्न प्रनतिेदि र आनथचक बर्च सवकए पनछ लेखा परीिण प्रनतिेदि 
सामाशिक विकास कायाचलयले माग गिुच पिेछ । 

सामाशिक विकास कायाचलयबाट अिगुमि गररिेछ ।

अिगुमि पिात सामाशिक विकास कायाचलयहरुले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिे ।
1९८. ददिासेिा केन्त्र संर्ालि (अन्त्य सहायत)

उिेश्य
ज्येष्ठ िागररक ददिा सेिा केन्त्र संर्ालिमा सहिता ल्याउिे । 
ज्येष्ठ िागररकहरुको सम्िेदिशिलतालाइ ध्यािमा राखी सेिा उपलब्ि गराउिे ।
ज्येष्ठ िागररकहरुको ददिर्याचमा सहिता ल्याउिे ।

अपेशित उपलब्िी

कायचिम संर्ालिमा आइपरेका समस्याहरुको समयमै समािाि भएको हिुेछ ।
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अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु लाखमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

७.२.१३.१२
२७२१९ ७०० ििा ७०० १७५ दोस्रो र तेस्रो र्ौमानसकमा

संर्ालि प्रविया
बिेट बााँडफााँट

अिगुमि र मलु्यांकि
प्रनतिेदि प्रणाली

P L MB IS  C ode

खर्च शिर्चक लक्ष्य इकाई पररमाण विनियोशित रकम रु लाखमा समयािनि (कुि 
र्ौमानसकमा कायचिम 

संर्ालि गिे)

७.२.२५.३२७ २२५२२ १ पटक १ १०००० प्रथम र्ौमानसकमा

उिेश्य

संर्ालि प्रविया

बिेट बााँडफााँट

अपेशित उपलब्िी

अिगुमि र मलु्यांकि

प्रनतिेदि प्रणाली

ििआन्त्दोलका सवहद तथा घाईतेहरुको पररिारका व्यक्तीहरु उद्यमी बिेका हिुेछि ्।
सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट अिगुमि गररिेछ ।

कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलयहरुबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात सामाशिक विकास महािाखाले सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि गिुचपिेछ ।

201. ििआन्त्दोलिका सवहद तथा घाइतेहरुको पररिारलाई उद्यम विकास कायचिम (अन्त्य)

ििआन्त्दोलका सवहद तथा घाईतेहरुको पररिारलाइ उद्यमशिलता तफच  उत्प्ररेरत गराई सफल उद्यमी बिी आनथचक सिक्तीकरण गिच प्रोत्सावहत 
गिे ।
मन्त्रालयले ििआन्त्दोलिका घाइते तथा सवहद पररिारका व्यक्तीहरुलाइ उद्यम विकास तालीम संर्ालि गिचको लानग ८८ िटै पानलकाबाट 
ििआन्त्दोलिका घाइते तथा सवहद पररिारका व्यक्तीहरुको वििरण संकलि गिे । वििरण प्राप्त भए पनछ ९ िटै शिल्लामा ७ ददिे उद्यम 
विकास तालीम संर्ालि गिे ।शिल्लाको सबै पानलकाहरुमा रहेका ििआन्त्दोलिका घाइते तथा सवहद पररिारका व्यक्तीहरुको संख्याका 
आिारमा तालीम संर्ालि गदाच एउटा समहुमा २० देशख ३० ििा सम्मको सहभागीता गराउिे । तालीमको विर्यिस्त ुघरेल ुतथा सािा 
उद्योग विकास विभागबाट स्िीकृत भएको पाठ्यिम अिसुार हिुेछ । उक्त कायचिमको कायच तालीका र खर्च हिुे अिमुानित रकमको 
शिर्चकगत वििरण तयार गरी मन्त्रालयको निणचयािसुार कायचिम संर्ालि गररिेछ ।
ििआन्त्दोलिका सवहद तथा घाइतेहरुको पररिारलाई उद्यम विकास कायचिमकालानग विनियोिि भएको रु १० करोडबाट खर्च गररिेछ ।

बानलकाहरुको बानलका नबमा /बैक खाता संर्ालि कायचविनि २०७८ निमाचण गरी सोही अिरुुप कायचिम संर्ालि गररिेछ ।
बानलका नबमा /बैंक खाता कायचिमका लानग विनियोिि भएको रु १ करोड ७५ लाख बाट खर्च गररिेछ ।

अपेशित उपलब्िी

छोरा र छोरी बीर् हिुे विभेदको अन्त्त्य भएको हिुेछ ।
नलङ्ग पवहर्ाि गरी गररिे भ्रणु हत्या भएको हिुेछैि ।
कुिै पनि बानलका शििाबाट बशञ्चत हिुेछैि ।
छोरा र छोरी बीर् लैंनगक समािता कायम भएको हिुेछ ।

सामाशिक विकास मन्त्रालय र सामाशिक विकास कायाचलयहरुबाट अिगुमि गररिेछ ।
कायचिम सम्पन्न भए पिात शिल्ला बवहरा संघ डोटीले सामाशिक विकास कायाचलय माफच त सामाशिक विकास मन्त्रालयमा प्रनतिेदि पेि 
गिुचपिेछ ।

२००. बानलका नबमा /बैंक खाता कायचिम (अन्त्य सामाशिक सहायत)

उिेश्य

छोरा र छोरी बीर् हिुे विभेदको अन्त्त्य गिे।
नलङ्ग पवहर्ाि गरी गररिे भ्रणु हत्यामा कमी ल्याउिे ।
बानलकाहरुको शििामा सहयोग गिे ।
छोरा र छोरी बीर् लैंनगक समािता कायम गराउिे ।

अपेशित उपलब्िी श्रिण सम्बन्त्िी अपांङ्गता भएका व्यक्तीहरुको सिाललाइ सम्िोििका लानग स्थािीय तथा प्रदेि सरकारबाट आफ्िो हक वहतका लानग 
कायचिम विनियोिि गराउि सिम भएका हिुेछि ्।
श्रिण सम्बन्त्िी अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको हक वहतका लागी बिेट विनियोिि भएको हिुेछ ।
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