
नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको  

आ.व. २०७५/७६ को लालग केलरिय सशर्त अनुिानर्र्त का कायतक्रम र्था आयोजनाहरुको लववरण 

लस.न.ं 
कायतक्रम/आयोजनाको नाम 

केलरिय सशर्त अनिुान र्र्त  
खर्त शीर्तक लवलनयोजन रु. 

१ 

आधारभूर् र्था माध्यलमक र्हका स्वीकृर् िरवरिीका लशक्षक, राहर् कोटा अनुिान 

लशक्षक एवम् प्रालवलधक धारका प्रलशक्षक र्था सहायक प्रलशक्षकका लालग र्लब 

भत्ता अनुिान 

२११११ १६,१२,६३ 

२ एक गााँउ एक पशु प्रालवलधकको र्लब भत्ता २११११ ५,९१ 

३ कमतर्ारीहरुको र्लब वापर्को खर्त २११११ १,०६,४४ 

४ रा.प.अन.लि. लव. र्लब २११११ ३,८१ 

५ रा.प.अन.प्रथम लव. र्लब २११११ ४,०३ 

६ रा.प.र्ृ. लव.को र्लब २११११ ५,०८ 

७ लशक्षकको जगेडा र्लव २११११ १,५१ 

८ स्थानीय र्हमा रहने कृलर् प्रालवलधकको र्लब र्था पोशाक २११११ २,९७ 

९ कमतर्ारीहरूको पोर्ाक भत्ता २११२१ २,२५ 

१० स्थानीय भत्ता २११३१ ४,०० 

११ स्थानीय भत्ता (रा.प.अन.लि) २११३१ १० 

१२ स्थानीय भत्ता (रा.प.अन.प्र) २११३१ १२ 

१३ स्थानीय भत्ता (रा.प.र्ृ.) २११३१ १६ 

१४ महलग भत्ता २११३२ ३६ 

१५ महगंी भत्ता २११३२ ३,२४ 

१६ अरय स्वास््य कमीको दर्ल्ड भत्ता २११३३ १,१० 

१७ अरय भत्ता २११३९ ६० 

१८ मोटरसाईकलको लालग पेट्रोल (कायातलयको इरधन) २२२११ ४ 

१९ 
मोटरसाईकलको लालग पेट्रोल (कायातलयको इरधन) [ ए लड बी - सोधभनात हुने ऋण 

] 
२२२११ २३ 

२० कायातलय मसलरि सामान खर्त (कायातलय मसलरि सामान खर्त) २२३११ २ 

२१ 
कायातलय मसलरि सामान खर्त (कायातलय मसलरि सामान खर्त) [ ए लड बी - 

सोधभनात हुने ऋण ] 
२२३११ १३ 

२२ कायातलय मसलरि सामान, पानी, लवजुली, संर्ार, घरभाडा, भ्रमण खर्त २२३११ ८६ 

२३ पाले, स्वीपर, गाडत, वगैंर्े, का.स.आदिको सेवा करारमा ललने २२४१९ ७,२० 

२४ नेर्ृत्व र्था संस्थागर् लवकास र्ाललम २२५१२ ५२ 

२५ 

पूणत खोप गा.पा., न.पा. सुलनलिर्र्ा र िीगोपना सुक्ष्म योजना अध्यावलधकको 

लालग न.पा , गा.पा खोप समरवय सलमलर्, स्वास््य संस्था प्रमुख सलहर् न.पा. र 

गा.पा. प्रमुख र्था वडा प्रमुखहरु र सरोकारवालाहरुको १ दिने गोष्ठी (७७ 

लजल्लाका सबै स्थालनय र्ह) [ िार्ाको संयुक्त कोर् - सोधभनात हुने अनुिान ] 

२२५१२ ७५ 

२६ 
रोटा खोप शुरुवार् गनत स्वास््य संस्था स्र्रमा स्वास््यकमीहरुको अलभमूलखकरण 

एक दिने (७७ लजल्ला) [ गाभी - नगि अनुिान ] 
२२५१२ २५ 

२७ लैगगंक गहसंा लनवारणमा रयालयक सलमलर्को क्षमर्ा लवकास र्ाललम २२५१२ ५० 

२८ 

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरर् र्ोदकएका ललक्षर्वगतका लवद्याथीहरुका लालग 

पुस्र्कालयमा आधाररर् हुने गरी पाठ्यपुस्र्क उपलब्ध गराउन लवद्यालयलाइ 

अनुिान 

२२५२२ २,५१ 



नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको  

आ.व. २०७५/७६ को लालग केलरिय सशर्त अनुिानर्र्त का कायतक्रम र्था आयोजनाहरुको लववरण 

लस.न.ं 
कायतक्रम/आयोजनाको नाम 

केलरिय सशर्त अनिुान र्र्त  
खर्त शीर्तक लवलनयोजन रु. 

२९ 

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरर् र्ोदकएका ललक्षर्वगतका लवद्याथीहरुका लालग 

पुस्र्कालयमा आधाररर् हुने गरी पाठ्यपुस्र्क उपलब्ध गराउन लवद्यालयलाइ 

अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 

२२५२२ ४९ 

३० 

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरर् र्ोदकएका ललक्षर्वगतका लवद्याथीहरुका लालग 

पुस्र्कालयमा आधाररर् हुने गरी पाठ्यपुस्र्क उपलब्ध गराउन लवद्यालयलाइ 

अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 

२२५२२ ५० 

३१ 

१००० दिन अवलधका जीवनका महत्वपूणत अवसर मनाउने, नयााँ गभतवर्ीहरुलाई 

स्वास््य आमा समुहमा आवि गराउने र्था स्वास््य र्था पोर्ण व्यवहार पररबर्तन 

संर्ार गने (सुआहरा २ कायतक्रम लागु भयका ४० लजल्लाका ३८९ स्थानीय लनकाय) 

[ यु एस एड - सोझै भुक्तानी अनुिान ] 

२२५२२ ५० 

३२ 

१००० दिनका मलहला र्था लनणतयकर्ात ललक्षर् पोर्णयुक्त खाध्य प्रिशतनी (सुआहरा 

२ कायतक्रम लागु भयका २७ लजल्लाका २२८ स्थानीय लनकाय) [ यु एस एड - सोझै 

भुक्तानी अनुिान ] 

२२५२२ ४० 

३३ 
PNC कम भएका लजल्लाका palika हरुमा माइक्रो प्लालनङ including ANC 
delivery/FP follow up 

२२५२२ २,०० 

३४ अत्यावश्यक आयुवेि और्लध खररि २२५२२ ५,०० 

३५ अरय सेवा शूल्क (पुवतकमत(से्नहन,स्वेिन,लसरोधरा)/पंर्कमत संर्ालन गनत अभ्यंगकर्ात) २२५२२ २,११ 

३६ अव्ष्टरेटक दर्स्टुला र पाठेघर खस्ने रोगीको लस्क्रगनंग, ररंगपेशरी र्था VIA जााँर् २२५२२ ३५ 

३७ 
अस्पर्ाल र्था Birthing Centre मा २४ घण्टा प्रसुर्ी सेवा संर्ालन गनत करारमा 

अ०न०मी० लनयुलक्त 
२२५२२ २१,२८ 

३८ 
अस्पर्ालहरुमा पाठेघरको मुखको क्यारसरको जााँर्को लालग VIA Set , र्था लसल्कन 

ररङ प्रेशरी खररि 
२२५२२ २२ 

३९ आइ.यु. लस डी. र्था इम्पप्लारट सेवा प्रिान २२५२२ ३१ 

४० आकलस्मक बाली सरक्षण सेवा २२५२२ ३ 

४१ आकलस्मक बाली सरक्षण सेवा [ ए लड बी - सोधभनात हुने ऋण ] २२५२२ १७ 

४२ 

आमा सुरक्षा कायतक्रम सेवा प्रिान शोधभनात, यार्ायार् खर्त, गभतवर्ी र्था सुत्केरी 

उत्प्रेरणा सेवा (4th ANC), लनशुल्क गभतपर्न, लजल्ला अस्पर्ाल र सो भरिा र्लका 

सरकारी स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसूलर् हुने सुत्केरी र्था नवजार् लशशुलाई रयानो 

झोला (लुगा सेट) 

२२५२२ १३,०० 

४३ 
आयुवेि स्वास््य केरि/और्धालयको उपभोग खर्त(र्लव, स्थानीय, महगी, अरय, 

पोर्ाक भत्ता र अरय सेवा शुल्क समेर्) 
२२५२२ ४९,२८ 

४४ 

आयुवेि स्वास््य केरि/और्धालयको कायातलय सर्ालन खर्त(खलशनं. २२१११, 

२२११२, २२१२१, २२२११, २२२१२, २२३११, २२३१४, २२७११का 

खर्तहरू) 

२२५२२ २,२० 

४५ आयुवेि संस्थाहरुको लालग इरटरनेट संर्ालन खर्त २२५२२ २४ 

४६ 

इवासतलागु भएका सेरटीनेल साईटहरुकोलागी ल्यापटप,पलब्लक, प्राइभेट सेक्टरका 

EWARS मा कायतरर् (पारामेलडकल र मेलडकल प्राक्टीशनर) हरुलाई प्रकोप जरय 

रोगहरुको वारेमा अलभमुलखकरण,इवासत सेलरटनेल साइटहरुकालागी कायत संर्ालन 

र्था अरय खर्त 

२२५२२ ३,१५ 

४७ 
उत्कृट लसकाइ उपलव्ष्धी भएका लवद्यालयलाइ लसकाइ सुिढृीकरण र्था 

लवद्यालयलाइ कायत सम्पपािनमा आधाररर् अनुिान( Performance based Grants) 
२२५२२ ३,२४ 



नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको  

आ.व. २०७५/७६ को लालग केलरिय सशर्त अनुिानर्र्त का कायतक्रम र्था आयोजनाहरुको लववरण 

लस.न.ं 
कायतक्रम/आयोजनाको नाम 

केलरिय सशर्त अनिुान र्र्त  
खर्त शीर्तक लवलनयोजन रु. 

४८ 

उत्कृट लसकाइ उपलव्ष्धी भएका लवद्यालयलाइ लसकाइ सुिढृीकरण र्था 

लवद्यालयलाइ कायत सम्पपािनमा आधाररर् अनुिान( Performance based Grants) 

[ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 

२२५२२ ६२ 

४९ 

उत्कृट लसकाइ उपलव्ष्धी भएका लवद्यालयलाइ लसकाइ सुिढृीकरण र्था 

लवद्यालयलाइ कायत सम्पपािनमा आधाररर् अनुिान( Performance based Grants) 

[ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 

२२५२२ ६४ 

५० उन्नर् वीउ दकट लवर्रण १००% अनुिानमा (र्रकारी) २२५२२ ७ 

५१ 
उन्नर् वीउ दकट लवर्रण १००% अनुिानमा (र्रकारी) [ ए लड बी - सोधभनात हुने 

ऋण ] 
२२५२२ ३८ 

५२ उन्नर् वीउ दकट लवर्रण १००% अनुिानमा (धान-300 गहुाँ- 300 मकै 600) २२५२२ ३० 

५३ 
उन्नर् वीउ दकट लवर्रण १००% अनुिानमा (धान-300 गहुाँ- 300 मकै 600) [ ए लड 

बी - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १,७० 

५४ उप-आयोजनाको प्रोर्ायल र्यारी (नयााँ उप-आयोजनाहरुको लालग मात्र) २२५२२ २ 

५५ 
उप-आयोजनाको प्रोर्ायल र्यारी (नयााँ उप-आयोजनाहरुको लालग मात्र) [ ए लड 

बी - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १३ 

५६ 

उपर्ार केरिहरुमा आकलस्मक अवस्थामा औसलध, ल्याब सामाग्री ढुवानी, र्मत 

र्रमेट र्ोटोकपी,ममर्त सम्पभार, ल्याव र्था आवश्यक सामाग्री खररि र ई-रट.लब 

रलजस्टर अध्यावलधक 

२२५२२ २० 

५७ 
उपर्ार केरिहरुमा गई अनुगमन र्था मुल्यांकन गरर कायतक्रमको गुणस्र्रीयर्ा 

सुलनलस्र्र् गने 
२२५२२ ९ 

५८ 

उपर्ाररर् क्षयरोगका लबरामीको उपर्ारको कोहटत नलर्जा, कायतक्रमको प्रगलर् एवं 

र्ुनौर्ी र क्षयरोग कायतक्रममा भएका नया लबर्यमा उपर्ार केरिका स्वास््य 

कमीहरुलाई अध्यावलधक गने उपर्ार केरि स्र्र कोहटत लवश्लेर्ण कायतक्रम 

२२५२२ २४ 

५९ 
एकीकृर् लशशु र्था बाल्यकालीन पोर्ण र सुक्ष्म पोर्कर्त्व (बाल लभटा) समुिाय 

प्रबधतन कायतक्रम सलमक्षा, पुनरावलोकन र लनररर्र संर्ालन २७ लजल्ला 
२२५२२ ५० 

६० 

एर् आई भी कायतक्रमको अनुगमन र्था सुपररबेक्षण ,स्थालनय स्र्रमा लपएमरटलसटी 

सेवा लवस्र्ार र्था सुधृिीकरण , स्वास््यकमीहरुलाई एर्अइभी र रटवी र 

सम्पवरधमा मानव अलधकार, मेलडकल इलथक्स सम्पवरधमा र्ाललम [ िार्ाको संयुक्त 

कोर् - सोधभनात हुने अनुिान ] 

२२५२२ १,७९ 

६१ एर् एम आई एस को र्ाललम(५०) र अलभलेख र्था प्रलर्वेिन र्ाराम छपाइत(५०) २२५२२ १,०० 

६२ एम.लप.लड.एस.आर.कायतक्रमको कायतरवयन २२५२२ ८० 

६३ एलएमआईएस अनलाईन कायतक्रम संर्ालनको लालग कम्पप्यूटर सहायक सेवा करार २२५२२ २,५० 

६४ 

औलो लनयरत्रण कायतक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन, औलो माहामारी हुने औलो 

ग्रसीर् क्षेत्रको छनौट गरी लबर्ादि छकत ने (रेस्पोरसीभ स्प्रेइङ समेर्),लवश्व औलो 

लनयरत्रण दिवस मनाउने र्था औलो लनयरत्रणका लालग बहुलनकाय अरर्रदक्रया 

२२५२२ २१ 

६५ और्लध, भ्यालक्सन, साधन, सामाग्री ररप्यादकड. र्था ढुवानी र पूनः लवर्रण समेर् २२५२२ ७० 

६६ कक्षा १-१० सम्पम अध्ययनरर् लवद्याथीहरुका लालग पाठ्यपुस्र्क अनुिान २२५२२ ४३,५० 

६७ 
कक्षा १-१० सम्पम अध्ययनरर् लवद्याथीहरुका लालग पाठ्यपुस्र्क अनुिान [ एस.एस. 

लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ ८,४० 

६८ 
कक्षा १-१० सम्पम अध्ययनरर् लवद्याथीहरुका लालग पाठ्यपुस्र्क अनुिान [ एस.एस. 

लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ ८,६० 

६९ कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन खर्त २२५२२ २,६६ 
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७० 
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन खर्त [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने 

अनुिान ] 
२२५२२ ५१ 

७१ 
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन खर्त [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने 

ऋण ] 
२२५२२ ५३ 

७२ कम्पयुलनरट डट्स कायतक्रम लागु भैसकेका लजल्लामा कायतक्रम संर्ालन खर्त २२५२२ १० 

७३ कृर्क पाठशाला संर्ालन (पशु/कृलर्) सम्पबरधी २२५२२ २,०० 

७४ कृलर् र्ुन लवर्रण २२५२२ ४५ 

७५ 
दकशोर दकशोरी कायतक्रम अरर्रगर् मलहनावारी स्वास््य व्यवस्थापनको लागी 

स्कूलमा स्यानेटरी प्याड लवर्रण" 
२२५२२ २५ 

७६ 
कोशेवाली (भटमास/केराउ/अरय) उन्नर् वीउ दकट लवर्रण १००% अनुिानमा 

(इनोकुलम सलहर्) 
२२५२२ १५ 

७७ 
कोशेवाली (भटमास/केराउ/अरय) उन्नर् वीउ दकट लवर्रण १००% अनुिानमा 

(इनोकुलम सलहर्) [ ए लड बी - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ ८५ 

७८ 
खाद्यान्न बाली उत्पािन प्रिशतन (धान, गहुाँ र मकै) (head, middle र tail लर्नै 

भागमा सर्ालन गने) 
२२५२२ ८ 

७९ 
खाद्यान्न बाली उत्पािन प्रिशतन (धान, गहुाँ र मकै) (head, middle र tail लर्नै 

भागमा सर्ालन गने) [ ए लड बी - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ ४६ 

८० 

खोपको पहुाँर् बढाई छुट बच्चालाई खोप दिलाई पूणतखोप सुलनलिर् गनत वैशाख 

मलहनालाइ खोप मलहना संर्ालन गने [ िार्ाको संयुक्त कोर् - सोधभनात हुने अनुिान 

] 

२२५२२ ३० 

८१ 
गलणर् लवज्ञान र अङ्गेजी लवर्यका लालग दक्रयाकलापमा आधाररर् सामाग्री 

अनुिान 
२२५२२ १,४४ 

८२ 
गलणर् लवज्ञान र अङ्गेजी लवर्यका लालग दक्रयाकलापमा आधाररर् सामाग्री 

अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ २८ 

८३ 
गलणर् लवज्ञान र अङ्गेजी लवर्यका लालग दक्रयाकलापमा आधाररर् सामाग्री 

अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ २८ 

८४ गाउघर लक्ललनक सर्ालन यार्ायार् खर्त २२५२२ ४० 

८५ गाउाँघर/शहरी लक्ललनक, नसने रोग व्यवस्थापन कायतक्रम २२५२२ १,५० 

८६ जलडबुटीबाट र्ूणत और्लध लनमातण २२५२२ ४० 

८७ ज्येष्ठ नागररक सम्पबरधी सरोकारवालावीर् अरर्रदक्रया २२५२२ ३५ 

८८ जेष्ठ नागररकको लालग स्वास््य प्रबधतन सेवा कायतक्रम २२५२२ १,२५ 

८९ 
डेंगु लनयरत्रण गनत नगरपाललकाहरु समेर्मा लामखुटे्टको वास स्थान खोजी गरी 

लाभात नट गने अलभयान संर्ालन गने र्था ओररएरटेसन गने 
२२५२२ ३,०० 

९० 
लडलजज सर्भतलेरस र्था ररपोर्टतङ, इलपडेलमयोलोलजकल ररपोर्टतङ,आउटब्रेक 

इरभेलस्टगेशन 
२२५२२ ६९ 

९१ 
र्त्काललन लजल्ला स्र्रका समेर् स्थानीय र्ह मार्हर्का अस्पर्ालहरूको सेवा 

सुिढृीकरण 
२२५२२ ३५,०० 

९२ र्रकारी पयाकेज प्रिशतन (काउली र बरिा) २२५२२ २ 

९३ र्रकारी पयाकेज प्रिशतन (काउली र बरिा) [ ए लड बी - सोधभनात हुने ऋण ] २२५२२ १३ 

९४ र्लव, स्थालनय महगंी, अरय, पोशाक र अरय सेवा समेर् २२५२२ १,४१,३३ 

९५ 

र्ोदकएका पकेट क्षेत्र र्था अलर् लसमारर्कृर्, लोपोरमुख जालर्का (ललक्षर् समूहका) 

बालबाललकाहरुका एवम् र्ोदकएका लजल्लाका लवद्याथीका लालग दिवा खाजा 

उपलब्ध गराउन लवद्यालयहरुलाइ अनुिान 

२२५२२ १६,६१ 
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९६ 

र्ोदकएका पकेट क्षेत्र र्था अलर् लसमारर्कृर्, लोपोरमुख जालर्का (ललक्षर् समूहका) 

बालबाललकाहरुका एवम् र्ोदकएका लजल्लाका लवद्याथीका लालग दिवा खाजा 

उपलब्ध गराउन लवद्यालयहरुलाइ अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने 

अनुिान ] 

२२५२२ ३,२० 

९७ 

र्ोदकएका पकेट क्षेत्र र्था अलर् लसमारर्कृर्, लोपोरमुख जालर्का (ललक्षर् समूहका) 

बालबाललकाहरुका एवम् र्ोदकएका लजल्लाका लवद्याथीका लालग दिवा खाजा 

उपलब्ध गराउन लवद्यालयहरुलाइ अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण 

] 

२२५२२ ३,२८ 

९८ िक्ष प्रसूलर् कमीहरुलाई अनसाईट कोलर्ङको लागी क्षमर्ा अलभवृिी २२५२२ ४० 

९९ नश्ल सुधारका लालग कृलत्रम गभातधान कायतक्रम २२५२२ १,८० 

१०० नसने रोग सम्पवलरध कायतक्रम २२५२२ ७० 

१०१ लनःशुल्क स्वास््य सेवाको लालग और्लध खररि २२५२२ २३,५० 

१०२ लनयलमर् रूपमा खानेपानी गुणस्र्र लनगरालन गने २२५२२ ५० 

१०३ लनशुल्क रटकट िर्ात शुल्क २२५२२ ३५ 

१०४ नीलर्गर्,प्रशासलनक र्था ब्यबस्थापन खर्त २२५२२ ३,०० 

१०५ पंर्कमत/पुवतकमत कायतक्रम २२५२२ १,२० 

१०६ 
पुनःउपर्ार क्याटेगोरीमा भएका सबै पी.लब.सी. लबरामीहरुलाई उपर्ार अवलधभर 

पोर्ण भत्ता 
२२५२२ ४ 

१०७ 

पूणत खोपको िीगोपनाको लालग साझेिार र स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन र्था 

ब्यवस्थापन सलमलर्का सिस्य र वडा खोप समरवय सलमलर्हरुसाँग अरर्रदक्रया, 

स्थानीय योजना लनमातण (७७ लजल्ला, सबै स्वास््य संस्था) [ िार्ाको संयुक्त कोर् - 

सोधभनात हुने अनुिान ] 

२२५२२ ७५ 

१०८ परंपरागर् धार्मतक र्था वैकलल्पक लवद्यालय सञ्चालन अनुिान २२५२२ ६,६९ 

१०९ 
परंपरागर् धार्मतक र्था वैकलल्पक लवद्यालय सञ्चालन अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ १,२९ 

११० 
परंपरागर् धार्मतक र्था वैकलल्पक लवद्यालय सञ्चालन अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १,३२ 

१११ प्रारलम्पभक बाल लवकास / पूबत प्राथलमक कक्षाका सहजकर्ातहरुको पारीश्रलमक २२५२२ ५२,७१ 

११२ 
प्रारलम्पभक बाल लवकास / पूबत प्राथलमक कक्षाका सहजकर्ातहरुको पारीश्रलमक [ 

एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ १०,१८ 

११३ 
प्रारलम्पभक बाल लवकास / पूबत प्राथलमक कक्षाका सहजकर्ातहरुको पारीश्रलमक [ 

एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १०,४३ 

११४ 
प्रालवलधक धार सञ्चालन गने लवद्यालयका लालग ल्याव व्यवस्थापन र्था प्रलर् 

लवद्याथी लागर् अनुिान 
२२५२२ ७,७६ 

११५ 
प्रालवलधक धार सञ्चालन गने लवद्यालयका लालग ल्याव व्यवस्थापन र्था प्रलर् 

लवद्याथी लागर् अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ १,५० 

११६ 
प्रालवलधक धार सञ्चालन गने लवद्यालयका लालग ल्याव व्यवस्थापन र्था प्रलर् 

लवद्याथी लागर् अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १,५४ 

११७ पररवार लनयोजन, सुरलक्षर् मार्ृत्व, FCHV सेवा दिवस मनाउने २२५२२ ३० 

११८ 
पररवार स्वास््य कायतक्रमको लालग पाटोग्रार्, DMT, MEC Wheel, Flow Chart 

Job Aid सलहर् र्मत र्रमेट छपाइ 
२२५२२ ५ 

११९ पशुपरछी (गाइ/भैसी/भेडा/बाख्रा/वंगुर) र्था पशु आहार श्रोर्केरि लवकास सहयोग २२५२२ १,५० 
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खर्त शीर्तक लवलनयोजन रु. 

१२० 

पहुाँर् नपुगेका र ड्रप आउट (छुट) वच्चाको खोजी र्था पूणत खोप दिलाउन मलहला 

स्वास््य स्वंयम सेलवकाहरुलाई अलभमूलखकरण र योजना लनमातण ( ७७ लजल्लाका 

सबै स्वास््य संस्था ) [ िार्ाको संयुक्त कोर् - सोधभनात हुने अनुिान ] 

२२५२२ ५० 

१२१ पानी र्था स्वास््य र सरसर्ाई सुलवधा सलहर्को शौर्ालय लनमातण २२५२२ १५,१० 

१२२ 
पानी र्था स्वास््य र सरसर्ाई सुलवधा सलहर्को शौर्ालय लनमातण [ एस.एस. लड. 

लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ २,९१ 

१२३ 
पानी र्था स्वास््य र सरसर्ाई सुलवधा सलहर्को शौर्ालय लनमातण [ एस.एस. लड. 

लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ २,९९ 

१२४ पानी लवजुली, संर्ार, कायातलय सामान र लवलवध खर्त २२५२२ ४,५५ 

१२५ 

पाललकास्र्रमा खोप ऐन, लनयमावली, ए.ई.एर्.आई. को जानकारी खोप 

कायतक्रमको सलमक्षा, सूक्ष्म योजना अध्यावलधक कायतक्रम २ दिने ७५३ र्ह (स्वास््य 

संस्था प्रमुख, खोप कायतकर्ात समेर् ) [ िार्ाको संयुक्त कोर् - सोधभनात हुने अनुिान ] 

२२५२२ ६५ 

१२६ पालीकावाट अनुगमन मुल्यांकन (प्रजनन् स्वास््य कायतक्रमहरुको Facility हरु सम्पम) २२५२२ ३० 

१२७ 

पोर्ण सम्पबलरध रालिय दिवस संर्ालन (स्र्नपान सप्ताह, आयोलडन मलहना, 

लबद्यालय स्वास््य र्था पोर्ण सप्ताह आदि लगायर् कायत संर्ालनको लालग 

बहुक्षेत्रीय पोर्ण योजना लागु भएका बाहकेका लजल्लाका ४४५ ओटा स्थानीय 

लनकायहरुको लालग) 

२२५२२ ३३ 

१२८ र्र्नतर्र खररि २२५२२ ४० 

१२९ ब्यवसालयक पशु र्ामत प्रवधतन कायतक्रम (गाइ/भैसी/भेडा/बाख्रा/वंगुर) २२५२२ १,४० 

१३० 
बाली लागर् अनुमान (Crop cut survey) धान, गहुाँ र मकै (head, middle र tail 

लर्नै भागबाट ललने) 
२२५२२ ४ 

१३१ 
बाली लागर् अनुमान (Crop cut survey) धान, गहुाँ र मकै (head, middle र tail 

लर्नै भागबाट ललने) [ ए लड बी - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ २० 

१३२ 
बाह्य खोप केरिको भवन लनमातण ७५० वटा (७७ लजल्ला) [ िार्ाको संयुक्त कोर् - 

सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ ६,०० 

१३३ 
लबरामी नवजार् लशशुको लालग लनशुल्क उपर्ार (कायतक्रम लागु भएका अस्पर्ाल 

लनशुल्क उपर्ार) 
२२५२२ ३० 

१३४ बीउ ढुवानी १००% अनुिानमा २२५२२ ५ 

१३५ बीउ ढुवानी १००% अनुिानमा [ ए लड बी - सोधभनात हुने ऋण ] २२५२२ २६ 

१३६ 
लभटालमन ए क्याप्सुल आम लवर्रण कायतक्रमका लागी म.स्वा.स्व. से . पररर्ालन 

खर्त (२ र्रण कालर्कत  र वैशाख) 
२२५२२ १,०४ 

१३७ म स्वा स्व से अधतवार्र्तक समीक्षा बैठक (जना) २२५२२ २,०८ 

१३८ म स्वा स्व से हरुलाइ िीघतकालीन सेवाका लालग सम्पमानजनक लबिाइ (जना) २२५२२ ६० 

१३९ म स्वा स्व से हरुलाइ पोशाक भत्ता २२५२२ ४,८० 

१४० 
महामारी र्था प्रकोपजरय रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT पररर्ालन गने, 

र्ौमालशक ररभ्यु र्था अलभमुखीकरण गने 
२२५२२ ४४ 

१४१ मागमा अधाररर् कायतक्रम (ज.उ.स., कृर्क समूह/सहकारी का लागी) २२५२२ १७ 

१४२ 
मागमा अधाररर् कायतक्रम (ज.उ.स., कृर्क समूह/सहकारी का लागी) [ ए लड बी - 

सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ ९४ 

१४३ 
माटो पररक्षण (N,P,K, Ph,) ७५% अनुिानमा (head, middle र tail लर्नै भागबाट 

ललने) ढुवानी समेर् 
२२५२२ २ 



नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको  

आ.व. २०७५/७६ को लालग केलरिय सशर्त अनुिानर्र्त का कायतक्रम र्था आयोजनाहरुको लववरण 

लस.न.ं 
कायतक्रम/आयोजनाको नाम 

केलरिय सशर्त अनिुान र्र्त  
खर्त शीर्तक लवलनयोजन रु. 

१४४ 
माटो पररक्षण (N,P,K, Ph,) ७५% अनुिानमा (head, middle र tail लर्नै भागबाट 

ललने) ढुवानी समेर् [ ए लड बी - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १४ 

१४५ 
माध्यालमक लवद्यालयमा पुस्र्कालय स्थापना र्था व्यवस्थापन(दर्क्सीङ, दकर्ाव 

खररि, र्था इ पुस्र्कालय समेर्) 
२२५२२ १८,६९ 

१४६ 
माध्यालमक लवद्यालयमा पुस्र्कालय स्थापना र्था व्यवस्थापन(दर्क्सीङ, दकर्ाव 

खररि, र्था इ पुस्र्कालय समेर्) [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ ३,६१ 

१४७ 
माध्यालमक लवद्यालयमा पुस्र्कालय स्थापना र्था व्यवस्थापन(दर्क्सीङ, दकर्ाव 

खररि, र्था इ पुस्र्कालय समेर्) [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ ३,७० 

१४८ माध्यालमक लवद्यालयमा लवज्ञान प्रयोगशाला अनुिान २२५२२ १४,०२ 

१४९ 
माध्यालमक लवद्यालयमा लवज्ञान प्रयोगशाला अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात 

हुने अनुिान ] 
२२५२२ २,७१ 

१५० 
माध्यालमक लवद्यालयमा लवज्ञान प्रयोगशाला अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात 

हुने ऋण ] 
२२५२२ २,७७ 

१५१ 
युवा क्लब (Youth Club) र युवा संसि (Youth Parliament) स्थापना र सञ्चालन 

कायतक्रम 
२२५२२ २,१० 

१५२ 
युवा प्रलर्भा पलहर्ान र उद्यमीको खोजी र्था उनीहरूको कायतलाई प्रोत्साहन 

कायतक्रम 
२२५२२ ४० 

१५३ यूवा ललक्षर् व्यवसालयक उत्पािन कायतक्रम (र्रकारी, च्याउ, माहुरी) २२५२२ ३० 

१५४ 
यूवा ललक्षर् व्यवसालयक उत्पािन कायतक्रम (र्रकारी, च्याउ, माहुरी) [ ए लड बी - 

सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १,७० 

१५५ युवा सीप र्था उद्यमशीलर्ा लवकास कायतक्रम २२५२२ ५,०० 

१५६ रािपलर् रलनङ्ग लसल्ड प्रलर्योलगर्ा २२५२२ १,०० 

१५७ रालिय योग दिवस/अरर्रालिय योग दिवस/रालिय आरोग्य र्था धरवरर्री दिवस २२५२२ १५ 

१५८ लामो अवलधको जरमारर्रको लालग सेटलाइट सेवा २२५२२ ३३ 

१५९ वरध्याकरण घुम्पर्ी लशलवर अगावै म०स्वा०से०साँग छलर्ल २२५२२ ३५ 

१६० वथीङ सेरटरहरुका लागी स्वास््य उपकरण खररि २२५२२ २,०० 

१६१ वहुकक्षा/वहुस्र्र वहुभालर्क कक्षा सञ्चालनका लालग अनुिान २२५२२ १,७९ 

१६२ 
वहुकक्षा/वहुस्र्र वहुभालर्क कक्षा सञ्चालनका लालग अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ ३५ 

१६३ 
वहुकक्षा/वहुस्र्र वहुभालर्क कक्षा सञ्चालनका लालग अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ ३६ 

१६४ वार्ावरण सरसर्ाइ सम्पबरधी कायतक्रम संर्ालन गनत २२५२२ ७७ 

१६५ 
लवजवृलि कायतक्रम धान-3 ह.े, गहुाँ-3 ह.े, मकै-5 ह.े मूल लबउ लवर्रण ७५% 

अनुिानमा (धान–165 के.जी.), (गहुाँ – 33० के.जी.) (मकै–75 के.जी.) 
२२५२२ ८ 

१६६ 

लवजवृलि कायतक्रम धान-3 ह.े, गहुाँ-3 ह.े, मकै-5 ह.े मूल लबउ लवर्रण ७५% 

अनुिानमा (धान–165 के.जी.), (गहुाँ – 33० के.जी.) (मकै–75 के.जी.) [ ए लड बी - 

सोधभनात हुने ऋण ] 

२२५२२ ४८ 

१६७ लवद्यालय आयुवेि र्था योग लशक्षा कायतक्रम २२५२२ १,३० 

१६८ लवद्यालय कमतर्ारी व्यबस्थापन अनुिान (आधारभूर् र्था माध्यलमक र्ह) २२५२२ ७८,६० 

१६९ 
लवद्यालय कमतर्ारी व्यबस्थापन अनुिान (आधारभूर् र्था माध्यलमक र्ह) [ 

एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ १५,१७ 



नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको  

आ.व. २०७५/७६ को लालग केलरिय सशर्त अनुिानर्र्त का कायतक्रम र्था आयोजनाहरुको लववरण 

लस.न.ं 
कायतक्रम/आयोजनाको नाम 

केलरिय सशर्त अनिुान र्र्त  
खर्त शीर्तक लवलनयोजन रु. 

१७० 
लवद्यालय कमतर्ारी व्यबस्थापन अनुिान (आधारभूर् र्था माध्यलमक र्ह) [ 

एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १५,५४ 

१७१ लवद्यालय भवन लनमातण (अलघल्लो आ ब को क्रमागर् ४ कोठे भवन २२५२२ ५१,७७ 

१७२ 
लवद्यालय भवन लनमातण (अलघल्लो आ ब को क्रमागर् ४ कोठे भवन [ एस.एस. लड. 

लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ ९,९९ 

१७३ 
लवद्यालय भवन लनमातण (अलघल्लो आ ब को क्रमागर् ४ कोठे भवन [ एस.एस. लड. 

लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ १०,२४ 

१७४ लवद्यालय सञ्चालन व्यबस्थापन अनुिान २२५२२ ३४,३८ 

१७५ 
लवद्यालय सञ्चालन व्यबस्थापन अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान 

] 
२२५२२ ६,६४ 

१७६ लवद्यालय सञ्चालन व्यबस्थापन अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] २२५२२ ६,८० 

१७७ 
लवलभन्न अस्पर्ालहरुमा हाइड्रोलसल लबरामीहरुको अप्रेशन गने, SAE ब्यबस्थापन 

गने, Hydrocele सजतरीको जरटलर्ा ब्यबस्थापन गने 
२२५२२ ५,५० 

१७८ लवरामीको लालग खािान्न २२५२२ ८,०० 

१७९ लवशेर् लशक्षा सञ्चाललर् लवद्यालयका लालग अनुिान २२५२२ ४,९६ 

१८० 
लवशेर् लशक्षा सञ्चाललर् लवद्यालयका लालग अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात 

हुने अनुिान ] 
२२५२२ ९६ 

१८१ 
लवशेर् लशक्षा सञ्चाललर् लवद्यालयका लालग अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात 

हुने ऋण ] 
२२५२२ ९८ 

१८२ लशक्षकको लशक्षण लसकाइमा लवर्ाउने समयावधी सुधार योजना कायातरवयन २२५२२ १२ 

१८३ 
लशक्षकको लशक्षण लसकाइमा लवर्ाउने समयावधी सुधार योजना कायातरवयन [ 

एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 
२२५२२ २ 

१८४ 
लशक्षकको लशक्षण लसकाइमा लवर्ाउने समयावधी सुधार योजना कायातरवयन [ 

एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 
२२५२२ २ 

१८५ 

लशक्षण लसकाइ सामग्री र्था Book Corner ब्यवस्थापन र्था लसकाइका लालग 

लनरन्नर लवद्याथी मुल्यांकनका लालग प्रलर् लवद्याथी लागर् अनुिान (कक्षा 

वाललवकास-१२) 

२२५२२ २९,४५ 

१८६ 

लशक्षण लसकाइ सामग्री र्था Book Corner ब्यवस्थापन र्था लसकाइका लालग 

लनरन्नर लवद्याथी मुल्यांकनका लालग प्रलर् लवद्याथी लागर् अनुिान (कक्षा 

वाललवकास-१२) [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने अनुिान ] 

२२५२२ ५,६९ 

१८७ 

लशक्षण लसकाइ सामग्री र्था Book Corner ब्यवस्थापन र्था लसकाइका लालग 

लनरन्नर लवद्याथी मुल्यांकनका लालग प्रलर् लवद्याथी लागर् अनुिान (कक्षा 

वाललवकास-१२) [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात हुने ऋण ] 

२२५२२ ५,८३ 

१८८ 
लशक्षण लसकाइमा सुर्ना प्रलवलध को प्रयोग( कम्पप्यूटर, इरटरनेट, कनेलक्टलभटी 

इक्यूपमेरटस र्था सामग्री खररि) का लालग अनुिान 
२२५२२ १४,०२ 

१८९ 

लशक्षण लसकाइमा सुर्ना प्रलवलध को प्रयोग( कम्पप्यूटर, इरटरनेट, कनेलक्टलभटी 

इक्यूपमेरटस र्था सामग्री खररि) का लालग अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात 

हुने अनुिान ] 

२२५२२ २,७१ 

१९० 

लशक्षण लसकाइमा सुर्ना प्रलवलध को प्रयोग( कम्पप्यूटर, इरटरनेट, कनेलक्टलभटी 

इक्यूपमेरटस र्था सामग्री खररि) का लालग अनुिान [ एस.एस. लड. लप. - सोधभनात 

हुने ऋण ] 

२२५२२ २,७७ 



नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको  

आ.व. २०७५/७६ को लालग केलरिय सशर्त अनुिानर्र्त का कायतक्रम र्था आयोजनाहरुको लववरण 

लस.न.ं 
कायतक्रम/आयोजनाको नाम 

केलरिय सशर्त अनिुान र्र्त  
खर्त शीर्तक लवलनयोजन रु. 
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नीलकण्ठ नगरपाललका, धादिङको  

आ.व. २०७५/७६ को लालग केलरिय सशर्त अनुिानर्र्त का कायतक्रम र्था आयोजनाहरुको लववरण 

लस.न.ं 
कायतक्रम/आयोजनाको नाम 

केलरिय सशर्त अनिुान र्र्त  
खर्त शीर्तक लवलनयोजन रु. 
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