
 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१ 

आधारभूत तथा माध्र्लमक 
तहका स्वीकृत दरवन्दीका 
लिक्षक, राहत कोटा अनुदान 
लिक्षक एवम ्प्राववर्धक धारका 
प्रलिक्षक तथा सहार्क 
प्रलिक्षकका िार्ग तिब भत्ता 
अनुदान 

 
२११११ N/A १ २,६६,१७   २,६६,१७           

२ 
एक गाँउ एक पिु प्राववर्धकको 
तिब भत्ता  

२११११ N/A १ ५,९१   ५,९१           

३ 
कमयचारीहरुको तिब वापतको 
खचय  

२११११ N/A १ ७०,९६   ७०,९६           

४ प्रसािन तर्य का स्थार्ी 
 

२११११ N/A १ १,००,०० १,००,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

कमयचारीकाे  तिव 

५ रा.प.अन.द्र्ध. वव. तिब 
 

२११११ N/A १ ३,८१   ३,८१           

६ लिक्षकको जग डा तिव 
 

२११११ N/A १ ३,९४   ३,९४           

७ पदार्धकारीकाे  पाररश्रलमक 
 

२१११२ N/A २ १,३०,४६ १,३०,४६             

८ कमयचारीकाे  पाे र्ाक भता 
 

२११२१ N/A १ १०,५० १०,५०             

९ कमयचारीहरूको पोर्ाक भत्ता 
 

२११२१ N/A १ १,५०   १,५०           

१० पाे िाक 
 

२११२१ N/A १ ८   ८           

११ 
कमयचारीकाे  अेाे र्धी उपचार 
खचय  

२११२३ N/A १ ५० ५०             

१२ स्थानीर् भत्ता 
 

२११३१ N/A १ ४,००   ४,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१३ महर्ग भत्ता 
 

२११३२ N/A १ १२   १२           

१४ महंगी भत्ता 
 

२११३२ N/A १ १,९२   १,९२           

१५ 
अन्र् स्वास््र् कमीको फर्ल्ड 
भत्ता  

२११३३ N/A १ १,१०   १,१०           

१६ कमयचारी ब ठक भता 
 

२११३४ N/A १ ५,०० ५,००             

१७ 
कमयचारी प्राे त्साहन तथा 
पुरस्कार  

२११३५ N/A १ १६,४० १६,४०             

१८ अन्र् भत्ता 
 

२११३९ N/A १ ६०   ६०           

१९ 
महहिा स्वास््र् स्वर् ंस ववका 
मालसक भता  

२११३९ N/A १ ६,५० ६,५०             

२० कार्यपालिका बाे डय ब ठक भता 
 

२११४१ N/A १ २,०० २,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२१ 
न्र्ायर्क सलमयतकाे  ब ठक 
भता  

२११४१ N/A १ १,०० १,००             

२२ वडा सलमयतकाे  ब ठक भता 
 

२११४१ N/A १ १,०० १,००             

२३ 
ववलभन्न सलमयतहरुकाे  ब ठक 
भता  

२११४१ N/A १ २,०० २,००             

२४ 
न्र्ायर्क सलमयत र्ातार्ात 
खचय  

२११४९ N/A १ १,०० १,००             

२५ सञ्चािक सलमयत ब ठक भता 
 

२११४९ N/A १ ८० ८०             

२६ कमयचारी कल्र्ाणकाे र् 
 

२१२१४ N/A १ १०,०० १०,००             

२७ पानी तथा ववजुिी महिुि 
 

२२१११ N/A १ २,०० २,००             

२८ संचार महिुि कार्ायिर्काे  
 

२२११२ N/A १ ३,०० ३,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

िार्ग 

२९ संचार महसुि पदार्धकारी 
 

२२११२ N/A १ २,५० २,५०             

३० इन्धन पदार्धकारी 
 

२२२११ N/A १ ५,०० ५,००             

३१ 
कार्ायिर्काे  सवारी 
साधनकाे  इन्धन खचय  

२२२१२ N/A १ १,१६,५० १,१६,५०             

३२ सवारी साधन ममयत खचय 
 

२२२१३ N/A १ १०,०० १०,००             

३३ बबमा तथा नववकरण खचय 
 

२२२१४ N/A १ ५,०० ५,००             

३४ 
जजन्सी मािसामान ममयत तथा 
सम्भार खचय  

२२२९१ N/A १ ३,०० ३,००             

३५ 
कार्ायिर् मसिन्द सामान, 

पानी, ववजुिी, संचार, घरभाडा,  
२२३११ N/A १ ८६   ८६           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

भ्रमण खचय 

३६ कार्ायिर् सम्बन्त्धी खचय 
 

२२३११ N/A १ ४०   ४०           

३७ 
नपा तथा वडा कार्ायिर्काे  
संचािन खचय  

२२३११ N/A १ ३०,०० ३०,००             

३८ पुस्तक तथा सामग्री खचय 
 

२२३१३ N/A १ ५० ५०             

३९ पत्रपबत्रका ववज्ञापन खचय 
 

२२३१५ N/A १ ५,००   ५,००           

४० सरसर्ाइकाे  सामग्री खररद 
 

२२३१९ N/A १ २,०० २,००             

४१ स वा र परामिय खचय 
 

२२४११ N/A १ १०,०० १०,००             

४२ सूचाना प्रववर्ध सचंािन खचय 
 

२२४१२ N/A १ २,०० २,००             

४३ करारका कमयचारीहरुकाे  तिव 
 

२२४१३ N/A १ २०,०० २०,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

४४ नगरप्रहरीकाे  तिव 
 

२२४१३ N/A २                 

४५ पाि /कास करार स वा खचय 
 

२२४१३ N/A १ ५,०० ५,००             

४६ सुपरभाइजरकाे  तिव 
 

२२४१३ N/A २ ९,०० ९,००             

४७ 

सरसर्ाइय तर्य का ज्र्ािादारी 
वा करारका नपा र वडा सम त 
कमयचारीहरुकाे  तिव 

 
२२४१३ N/A १ ९,०० ९,००             

४८ सवारी चािककाे  तिव 
 

२२४१३ N/A १                 

४९ 
सवारी चािककाे  तिव तथा 
भता  

२२४१३ N/A १ १७,०० १७,००             

५० 
नपा ववधािर् तथा वडा 
अन्तगयतका सरसर्ाइ बापत  

२२४१४ N/A १                 



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

हुन  खचय 

५१ अन्र् स वा िुल्क 
 

२२४१९ N/A १ ३,१२   ३,१२           

५२ करारस वा प्राववर्धक कमयचारी 
 

२२४१९ N/A १ १०,०० १०,००             

५३ 

पाि , स्वीपर, गाडय, वगैंच , 
का.स.आहदको स वा करारमा 
लिन  

 
२२४१९ N/A १ ४,८०   ४,८०           

५४ 
न ततृ्व तथा ससं्थागत ववकास 
तालिम  

२२५१२ N/A १ ५२   ५२           

५५ 

पूणय खोप गा.पा., न.पा. 
सुयनजचचतता र दीगोपना सकु्ष्म 
र्ोजना अध्र्ावर्धकको िार्ग 

 
२२५१२ N/A १ ४०   ४०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

न.पा , गा.पा खोप समन्वर् 
सलमयत, स्वास््र् संस्था प्रमुख 
सहहत न.पा. र गा.पा. प्रमुख 
तथा वडा प्रमखुहरु र 
सरोकारवािाहरुको १ हदन  
गोष्ठी (७७ जजल्िाका सब  
स्थायनर् तह) [ दाताको 
संरु्क्त कोर् - सोधभनाय हुन  
अनुदान ] 

५६ बहुक्ष त्रीर् पाे र्ण कार्यक्रम 
 

२२५१२ N/A १ १०,००   १०,००           

५७ 
बहृत पोर्ण प्र्ाक ज कार्यक्रम 
तथा क्षमता अलभवदृ्र्ध  

२२५१२ N/A १ ५,१०   ५,१०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

(IMAM, IYCF-MNP, 

Adolescent IFA, SBCC etc.) - 

बहुक्ष त्रीर् पोर्ण र्ोजना िागु 
भएका ३०८ स्थानीर् 
यनकार्हरु [ रु्यनस र् - सोझ  
भुक्तानी अनुदान ] 

५८ 

रोटा खोप िुरुवात गनय 
स्वास््र् संस्था स्तरमा 
स्वास््र्कमीहरुको 
अलभमूखखकरण एक हदन  (७७ 
जजल्िा) [ गाभी - नगद 
अनुदान ] 

 
२२५१२ N/A १ ३५   ३५           

५९ ि र्गकं हहसंा यनवारणमा 
 

२२५१२ N/A १ ५०   ५०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

न्र्ायर्क सलमयतको क्षमता 
ववकास तालिम 

६० 

सामाजजक सुरक्षा भता तथा 
व्र्जक्तगत घटना दताय 
सम्बन्धी कार्यक्रम 

 
२२५१२ N/A १ ३,०० ३,००             

६१ 

कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरत 
तोफकएका िक्षक्षतवगयका 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग 
पुस्तकािर्मा आधाररत हुन  
गरी पाठ्र्पुस्तक उपिब्ध 
गराउन ववद्र्ािर्िाइ अनुदान 

 
२२५२२ N/A १ ३६   ३६           

६२ कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरत 
 

२२५२२ N/A १ ७   ७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

तोफकएका िक्षक्षतवगयका 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग 
पुस्तकािर्मा आधाररत हुन  
गरी पाठ्र्पुस्तक उपिब्ध 
गराउन ववद्र्ािर्िाइ अनुदान 
[ एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  अनुदान ] 

६३ 

कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरत 
तोफकएका िक्षक्षतवगयका 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग 
पुस्तकािर्मा आधाररत हुन  
गरी पाठ्र्पुस्तक उपिब्ध 
गराउन ववद्र्ािर्िाइ अनुदान 

 
२२५२२ N/A १ ७   ७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

[ एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  ऋण ] 

६४ 

अनथा तथा जाे खखम रु्क्त 
बािबालिकाकाे  उदार तथा 
पुनसायथपना सम्बजन्ध 
अलभमुखखकरण कार्यक्रम 

 
२२५२२ N/A १ ५०   ५०           

६५ 

अनाथ तथा जाे खखम रु्क्त 
वािवालिका उदार तथा 
पुनसयथापना र ि र्गक हहसा 
यनवारण काे र्मा अनुदान 

 
२२५२२ N/A १ ४०   ४०           

६६ अपाङग सम्बन्धी कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १ ६,०० ६,००             

६७ अव्ष्ट हटक फर्स्टुिा र पाठ घर 
 

२२५२२ N/A १ ३५   ३५           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

खस्न  रोगीको जस्क्रयनगं, 

ररगंप िरी तथा VIA जाचँ 

६८ 

अस्पताि तथा Birthing 

Centre मा २४ घण्टा प्रसुती 
स वा संचािन गनय करारमा 
अ०न०मी० यनरु्जक्त 

 
२२५२२ N/A १ २,६६   २,६६           

६९ 

अस्पतािहरुमा पाठ घरको 
मुखको क्र्ान्सरको जाचँको 
िार्ग VIA Set , तथा लसल्कन 
ररङ प्र िरी खररद 

 
२२५२२ N/A १ २२   २२           

७० 
आइ.रु्. लस डी. तथा इम्प्िान्ट 
स वा प्रदान  

२२५२२ N/A १ ३१   ३१           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

७१ 

आमा सुरक्षा कार्यक्रम स वा 
प्रदान िोधभनाय, र्ातार्ात खचय, 
गभयवती तथा सुत्क री उत्प्र रणा 
स वा (4th ANC), यनिुल्क 
गभयपतन, जजल्िा अस्पताि र 
सो भन्दा तिका सरकारी 
स्वास््र् सस्थाहरुमा प्रसूयत 
हुन  सुत्क री तथा नवजात 
लििुिाई न्र्ानो झोिा (िुगा 
स ट) 

 
२२५२२ N/A १ ९,००   ९,००           

७२ 

उत्कृष्ट लसकाइ उपिव्धी 
भएका ववद्र्ािर्िाइ लसकाइ 
सुदृढीकरण तथा ववद्र्ािर्िाइ 

 
२२५२२ N/A १ २,८७   २,८७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

कार्य सम्पादनमा आधाररत 
अनुदान( Performance based 

Grants) 

७३ 

उत्कृष्ट लसकाइ उपिव्धी 
भएका ववद्र्ािर्िाइ लसकाइ 
सुदृढीकरण तथा ववद्र्ािर्िाइ 
कार्य सम्पादनमा आधाररत 
अनुदान( Performance based 

Grants) [ एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाय हुन  अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ५६   ५६           

७४ 

उत्कृष्ट लसकाइ उपिव्धी 
भएका ववद्र्ािर्िाइ लसकाइ 
सुदृढीकरण तथा ववद्र्ािर्िाइ 

 
२२५२२ N/A १ ५७   ५७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

कार्य सम्पादनमा आधाररत 
अनुदान( Performance based 

Grants) [ एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाय हुन  ऋण ] 

७५ उधाे ग प्रवदयन कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १                 

७६ 
उपचार क न्रमा और्धी भन्डार 
गनय दराज खरीद  

२२५२२ N/A १ १२   १२           

७७ 

उपचार क न्रहरुमा आकजस्मक 
अवस्थामा औसर्ध, ल्र्ाब 
सामाग्री ढुवानी, र्मय र्रम ट 
र्ोटोकपी,ममतय सम्भार, ल्र्ाव 
तथा आवचर्क सामाग्री खररद 

 
२२५२२ N/A १ ३१   ३१           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

र ई-हट.बब रजजस्टर 
अध्र्ावर्धक 

७८ 

उपचार क न्रहरुमा गई 
अनुगमन तथा मुल्र्ांकन गरर 
कार्यक्रमको गुणस्तरीर्ता 
सुयनजस्चत गने 

 
२२५२२ N/A १ १८   १८           

७९ 

उपचाररत क्षर्रोगका बबरामीको 
उपचारको कोहटय नयतजा, 
कार्यक्रमको प्रगयत एवं चुनौती 
र क्षर्रोग कार्यक्रममा भएका 
नर्ा बबर्र्मा उपचार क न्रका 
स्वास््र् कमीहरुिाई 

 
२२५२२ N/A १ २७   २७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

अध्र्ावर्धक गने उपचार क न्र 
स्तर कोहटय ववचि र्ण कार्यक्रम 

८० 

एच एम आई एस को 
तालिम(५०) र अलभि ख तथा 
प्रयतव दन र्ाराम छपाइय(५०) 

 
२२५२२ N/A १ १,००   १,००           

८१ 

औिो यनर्न्त्रण कार्यक्रमको 
अनुगमन एवम ्मूल्र्ाङ्कन, 

औिो माहामारी हुन  औिो 
ग्रसीत क्ष त्रको छनौट गरी 
बबर्ाहद छकय न  (र स्पोन्सीभ 
स्प्र इङ सम त),ववचव औिो 
यनर्न्त्रण हदवस मनाउन  तथा 

 
२२५२२ N/A १ २१   २१           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

औिो यनर्न्त्रणका िार्ग 
बहुयनकार् अन्तरफक्रर्ा 

८२ 

और्र्ध, भ्र्ाजक्सन, साधन, 

सामाग्री ररप्र्ाफकड. तथा 
ढुवानी र पूनः ववतरण सम त 

 
२२५२२ N/A १ ७०   ७०           

८३ 

कक्षा १-१० सम्म अध्र्र्नरत 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान 

 
२२५२२ N/A १ १६,९४   १६,९४           

८४ 

कक्षा १-१० सम्म अध्र्र्नरत 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 

 
२२५२२ N/A १ ३,२७   ३,२७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

हुन  अनुदान ] 

८५ 

कक्षा १-१० सम्म अध्र्र्नरत 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ ३,३५   ३,३५           

८६ 
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन 
व्र्वस्थापन खचय  

२२५२२ N/A १ ६०   ६०           

८७ 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन 
व्र्वस्थापन खचय [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  
अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ १२   १२           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

८८ 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन 
व्र्वस्थापन खचय [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ १२   १२           

८९ 
कमयचारीकाे  अविाे कन 
भ्रमण खचय  

२२५२२ N/A १                 

९० 
कृर्क पाठिािा सचंािन 
(पिु/कृवर्) सम्बन्धी  

२२५२२ N/A १ २,००   २,००           

९१ कुष्ठरोग यनवारण अलभर्ान 
 

२२५२२ N/A १ ५,००   ५,००           

९२ कृर्ी प्रसार कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १ ४,००   ४,००           

९३ 
फकिोर फकिोरी कार्यक्रम 
अन्तरगत महहनावारी स्वास््र्  

२२५२२ N/A १ २५   २५           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

व्र्वस्थापनको िागी स्कूिमा 
स्र्ान टरी प्र्ाड ववतरण" 

९४ ख िकुद प्रवदयन कार्यक्रम खचय 
 

२२५२२ N/A १                 

९५ ख िकुद सामग्री खररद 
 

२२५२२ N/A १ ३,००   ३,००           

९६ 

खोपको पहँुच बढाई छुट 
बच्चािाई खोप हदिाई पूणयखोप 
सुयनजचचत गनय व िाख 
महहनािाइ खोप महहना 
संचािन गने [ दाताको संरु्क्त 
कोर् - सोधभनाय हुन  अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ २५   २५           

९७ ग्र्ास चुल्हा खररद 
 

२२५२२ N/A १ ४,४९   ४,४९           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

९८ 

गभयवती तथा सुत्क री महहिा, 
बािबालिका तथा फकिोरी 
िक्षक्षत पोर्ण प्रवधयन कार्यक्रम 
(पोर्ण नाग्िो प्रवधयन सम त) 
र बबद्र्ािर् जान  तथा नजान  
फकिोर फकिोरी िक्षक्षत 
पोर्णरु्क्त खाध्र्बस्तु तथा 
स्वस्थ जीवन ि िी प्रवधयन [ 

रु्यनस र् - सोझ  भकु्तानी 
अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ १,०६   १,०६           

९९ 
गाउघर जक्ियनक सचािन 
र्ातार्ात खचय  

२२५२२ N/A १ १,०४   १,०४           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१०० 

छठ तथा इद पवयमा गररव 
तथा असहार्िाइय िताकपडा 
सहर्ाे ग कार्यक्रम 

 
२२५२२ N/A १ ५,००   ५,००           

१०१ 

छठ तथाइद पवयमा गररव तथा 
असहार्िाइय िताकपडा 
सहर्ाे ग 

 
२२५२२ N/A १ ५,०० ५,००             

१०२ 
ज्र् ष्ठ नागररक सम्बन्धी 
सरोकारवािावीच अन्तरफक्रर्ा   

२२५२२ N/A १ ३५   ३५           

१०३ डकुम न्री तर्ारी 
 

२२५२२ N/A १ ५,०० ५,००             

१०४ 

डडजजज सलभयि न्स तथा 
ररपोहटयङ, इवपड लमर्ोिोजजकि 
ररपोहटयङ,आउटब्र क 

 
२२५२२ N/A १ ६६   ६६           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

इन्भ जस्टग िन 

१०५ 

त्र्ांक गुणस्तर सधुारको 
िार्ग पोर्ण सचूक सम्बजन्ध 
सूचना ब्र्बस्थापन प्रणािी 
ववकास र स्थापना, त्र्ांक 
गुणस्तर सुदृर्धकरण - (िैंर्गक 
समता तथा सामाजजक 
समब लिकरण तथा अपांगता 
भएका व्र्जक्तहरुको त्र्ाकं 
सम तको समाब ि हुन  गरर)-
बहुक्ष त्रीर् पोर्ण र्ोजना िागु 
भएका जजल्िा [ रु्यनस र् - 
सोझ  भकु्तानी अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ९   ९           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१०६ 

तोफकएका पक ट क्ष त्र तथा अयत 
लसमान्तकृत, िोपोन्मुख 
जायतका (िक्षक्षत समूहका) 
बािबालिकाहरुका एवम ्
तोफकएका जजल्िाका 
ववद्र्ाथीका िार्ग हदवा खाजा 
उपिब्ध गराउन 
ववद्र्ािर्हरुिाइ अनुदान 

 
२२५२२ N/A १ १,०५,९४   १,०५,९४           

१०७ 

तोफकएका पक ट क्ष त्र तथा अयत 
लसमान्तकृत, िोपोन्मुख 
जायतका (िक्षक्षत समूहका) 
बािबालिकाहरुका एवम ्
तोफकएका जजल्िाका 

 
२२५२२ N/A १ २०,४५   २०,४५           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

ववद्र्ाथीका िार्ग हदवा खाजा 
उपिब्ध गराउन 
ववद्र्ािर्हरुिाइ अनुदान [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  अनुदान ] 

१०८ 

तोफकएका पक ट क्ष त्र तथा अयत 
लसमान्तकृत, िोपोन्मुख 
जायतका (िक्षक्षत समूहका) 
बािबालिकाहरुका एवम ्
तोफकएका जजल्िाका 
ववद्र्ाथीका िार्ग हदवा खाजा 
उपिब्ध गराउन 
ववद्र्ािर्हरुिाइ अनुदान [ 

 
२२५२२ N/A १ २०,९५   २०,९५           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  ऋण ] 

१०९ 
दलितहरुका िार्ग सामग्री 
खररद  

२२५२२ N/A १ ५,०० ५,००             

११० 
धालमयक पुजाअेाजा तथा म िा 
खचय  

२२५२२ N/A १ १०,०० १०,००             

१११ 
धालमयक पुजाअेाजा र म िा 
खचय  

२२५२२ N/A १                 

११२ 
नगरपालिकाकाे  प्राे र्ाइि 
यनमायण  

२२५२२ N/A १ ३०,०० ३०,००             

११३ नगरस्तररर् म र्रकप फक्रक ट 
 

२२५२२ N/A १ ३,००   ३,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

कप 

११४ नगरस्तरीर् म र्रकप फक्रक ट 
 

२२५२२ N/A १                 

११५ 
न्र्ायर्क सलमयतकाे  र्ातार्ात 
खचय  

२२५२२ N/A १                 

११६ 
नचि सधुारका िार्ग कृबत्रम 
गभायधान कार्यक्रम  

२२५२२ N/A १ २,१०   २,१०           

११७ नसने रोग सम्वजन्ध कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १ ७०   ७०           

११८ 
यनःिुल्क स्वास््र् स वाको 
िार्ग और्र्ध खररद  

२२५२२ N/A १ ९,००   ९,००           

११९ 
यनर्लमत रूपमा खान पानी 
गुणस्तर यनगरायन गने  

२२५२२ N/A १ ५०   ५०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१२० 
नीयतगत,प्रिासयनक तथा 
ब्र्बस्थापन खचय  

२२५२२ N/A १ ३,००   ३,००           

१२१ 

पुनःउपचार क्र्ाट गोरीमा भएका 
सब  पी.बब.सी. बबरामीहरुिाई 
उपचार अवर्धभर पोर्ण भत्ता 

 
२२५२२ N/A १ १६   १६           

१२२ 
प्रअकाे  मालसक ब ठक 
स चािन कार्यक्रम  

२२५२२ N/A १ १,५० १,५०             

१२३ 

प्रकोप जोखखम ब्र्बस्थापन 
तथा आकजस्मक पोर्ण कार्य 
र्ोजना यनमायण [ रु्यनस र् - 
सोझ  भकु्तानी अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ५०   ५०           

१२४ पूणय खोपको दीगोपनाको िार्ग 
 

२२५२२ N/A १ ५५   ५५           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

साझ दार र स्थानीर् स्वास््र् 
संस्था सञ्चािन तथा 
ब्र्वस्थापन सलमयतका सदस्र् 
र वडा खोप समन्वर् 
सलमयतहरुसँग अन्तरफक्रर्ा, 
स्थानीर् र्ोजना यनमायण (७७ 
जजल्िा, सब  स्वास््र् संस्था) [ 
दाताको संरु्क्त कोर् - 
सोधभनाय हुन  अनुदान ] 

१२५ 

परंपरागत धालमयक तथा 
व कजल्पक ववद्र्ािर् सञ्चािन 
अनुदान 

 
२२५२२ N/A १ ८,४०   ८,४०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१२६ 

परंपरागत धालमयक तथा 
व कजल्पक ववद्र्ािर् सञ्चािन 
अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाय हुन  अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ १,६२   १,६२           

१२७ 

परंपरागत धालमयक तथा 
व कजल्पक ववद्र्ािर् सञ्चािन 
अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाय हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ १,६६   १,६६           

१२८ 

प्रारजम्भक बाि ववकास / पूबय 
प्राथलमक कक्षाका 
सहजकतायहरुको पारीश्रलमक 

 
२२५२२ N/A १ ११,७८   ११,७८           

१२९ प्रारजम्भक बाि ववकास / पूबय 
 

२२५२२ N/A १ २,२७   २,२७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

प्राथलमक कक्षाका 
सहजकतायहरुको पारीश्रलमक [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  अनुदान ] 

१३० 

प्रारजम्भक बाि ववकास / पूबय 
प्राथलमक कक्षाका 
सहजकतायहरुको पारीश्रलमक [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ २,३३   २,३३           

१३१ 

पररवार यनर्ोजन, सुरक्षक्षत 
माततृ्व, FCHV स वा हदवस 
मनाउन  

 
२२५२२ N/A १ ३०   ३०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१३२ 

पररवार स्वास््र् कार्यक्रमको 
िार्ग पाटोग्रार्, DMT, MEC 

Wheel, Flow Chart Job Aid 

सहहत र्मय र्रम ट छपाइ  

 
२२५२२ N/A १ ५   ५           

१३३ 

पिु आहारा ववकास 
कार्यक्रम(हहउंद , वरे्, बहुबरे् घासं 
उत्पादन /नसयरी स्थापना/ 
कबुिीर्ती बनमा घांस ववकास/ 
रु् एम एम बब ब्िक ववतरण 
आहद) 

 
२२५२२ N/A १ २,५०   २,५०           

१३४ 

पिुपन्छी 
(गाइ/भ सी/भ डा/बाख्रा/वंगुर) 
तथा पिु आहार श्रोतक न्र 

 
२२५२२ N/A १ १,५०   १,५०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

ववकास सहर्ोग 

१३५ 
पिुहरुकाे  िार्ग अेाे र्धी 
खररद  

२२५२२ N/A १ २,००   २,००           

१३६ 

पहँुच नपुग का र ड्रप आउट 
(छुट) वच्चाको खोजी तथा पूणय 
खोप हदिाउन महहिा स्वास््र् 
स्वंर्म स ववकाहरुिाई 
अलभमूखखकरण र र्ोजना 
यनमायण ( ७७ जजल्िाका सब  
स्वास््र् संस्था ) [ दाताको 
संरु्क्त कोर् - सोधभनाय हुन  
अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ४५   ४५           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१३७ 

पानी तथा स्वास््र् र 
सरसर्ाई सुववधा सहहतको 
िौचािर् यनमायण 

 
२२५२२ N/A १ १०,०७   १०,०७           

१३८ 

पानी तथा स्वास््र् र 
सरसर्ाई सुववधा सहहतको 
िौचािर् यनमायण [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  
अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ १,९४   १,९४           

१३९ 

पानी तथा स्वास््र् र 
सरसर्ाई सुववधा सहहतको 
िौचािर् यनमायण [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ १,९९   १,९९           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१४० 

पालिकास्तरमा खोप ऐन, 

यनर्माविी, ए.ई.एर्.आई. को 
जानकारी खोप कार्यक्रमको 
सलमक्षा, सूक्ष्म र्ोजना 
अध्र्ावर्धक कार्यक्रम २ हदन  
७५३ तह (स्वास््र् संस्था 
प्रमुख, खोप कार्यकताय सम त ) 
[ दाताको संरु्क्त कोर् - 
सोधभनाय हुन  अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ३५   ३५           

१४१ 

पािीकावाट अनुगमन 
मुल्र्ाकंन (प्रजनन ्स्वास््र् 
कार्यक्रमहरुको Facility हरु 
सम्म) 

 
२२५२२ N/A १ ३०   ३०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१४२ 

पोर्ण सम्बजन्ध अिी वायनिंग 
लसस्टम ववकास र स्थापना 
(पोर्ण सलभयि न्स)- बहुक्ष त्रीर् 
पोर्ण र्ोजना िागु भएका 
जजल्िाका ३०८ ओटा स्थानीर् 
यनकार्िाई [ रु्यनस र् - सोझ  
भुक्तानी अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ३६   ३६           

१४३ 

पोर्ण सम्बजन्ध राजष्रर् हदवस 
संचािन (स्तनपान सप्ताह, 

आर्ोडडन महहना, बबद्र्ािर् 
स्वास््र् तथा पोर्ण सप्ताह, 

बाि पोर्ण अलभर्ान लभटालमन 
ए, जुकाको और्धी ववतरण, 

 
२२५२२ N/A १ ५४   ५४           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

बाि लभटा, पोर्ण जस्थयत 
ि खाजोखाका िार्ग पाखुराको 
नाप आहद िगार्त कार्य 
संचािनको िार्ग बहुक्ष त्रीर् 
पोर्ण र्ोजना [ रु्यनस र् - 
सोझ  भकु्तानी अनुदान ] 

१४४ 

ब्र्वसायर्क पिु र्ामय प्रवधयन 
कार्यक्रम 
(गाइ/भ सी/भ डा/बाख्रा/वंगुर) 

 
२२५२२ N/A १ १,४०   १,४०           

१४५ ब वारीस िास सदगद 
 

२२५२२ N/A १ ५० ५०             

१४६ बागवानी ववकास कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १ १,०० १,००             

१४७ बालि ववकास कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १ १,००   १,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१४८ बािी संरक्षण कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १ २,००   २,००           

१४९ बबउ बबजन खररद 
 

२२५२२ N/A १ ५,०० ५,००             

१५० भकारो सुधार 
 

२२५२२ N/A १ ५०   ५०           

१५१ 

लभटालमन ए क्र्ाप्सुि आम 
ववतरण कार्यक्रमका िागी 
म.स्वा.स्व. स  . पररचािन 
खचय (२ चरण कायतकय  र 
व िाख) 

 
२२५२२ N/A १ १,०२   १,०२           

१५२ 
म स्वा स्व स  अधयवावर्यक 
समीक्षा ब ठक (जना)  

२२५२२ N/A १ २,७१   २,७१           

१५३ म स्वा स्व स  हरुिाइ 
 

२२५२२ N/A १ ६०   ६०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

दीघयकािीन स वाका िार्ग 
सम्मानजनक बबदाइ (जना) 

१५४ 
म स्वा स्व स  हरुिाइ पोिाक 
भत्ता  

२२५२२ N/A १ ४,७३   ४,७३           

१५५ 

महामारी तथा प्रकोपजन्र् 
रोगहरुको अबस्थामा RRT/ 

CRRT पररचािन गने, 

चौमालिक ररभ्रु् तथा 
अलभमुखीकरण गने 

 
२२५२२ N/A १ ४३   ४३           

१५६ 

महहिा तथा फकिाे रीहरुिाइय 
क्षमता ववकास तथा 
जजववकाे पाजयन कार्यक्रम 

 
२२५२२ N/A १ ४,०० ४,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१५७ 
माध्र्ालमक ववद्र्ािर्मा 
ववज्ञान प्रर्ोगिािा अनुदान  

२२५२२ N/A १ ४,६८   ४,६८           

१५८ 

माध्र्ालमक ववद्र्ािर्मा 
ववज्ञान प्रर्ोगिािा अनुदान [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ९०   ९०           

१५९ 

माध्र्ालमक ववद्र्ािर्मा 
ववज्ञान प्रर्ोगिािा अनुदान [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ ९२   ९२           

१६० 
राष्रपयत रयनङ्ग लसल्ड 
प्रयतर्ोर्गता  

२२५२२ N/A १ १,००   १,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१६१ 

िुक र बस का क्षर्रोगका 
बबरामी उपचार दार्रामा 
ल्र्ाउन लिक्षक, समाजस वी 
म.स्वा.स्व.स  परीचािन 

 
२२५२२ N/A १ १८   १८           

१६२ 

ि र्गक हहसा तथा बािवववाह 
न्रु्यनकरण सम्बन्धी 
जनच तनामिूक तालिम 

 
२२५२२ N/A १ ६०   ६०           

१६३ 
िामो अवर्धको जन्मान्तरको 
िार्ग स टिाइट स वा  

२२५२२ N/A १ ३३   ३३           

१६४ 

वदृ्र्ध अनुगमन, प्रवधयन तथा 
पोर्ण परामिय कार्यक्रम र 
स्वास्थ आमा समूह 

 
२२५२२ N/A १ ३५   ३५           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

सुदृर्धकरण [ रु्यनस र् - सोझ  
भुक्तानी अनुदान ] 

१६५ 
वन्ध्र्ाकरण घुम्ती लिववर 
अगाव  म०स्वा०स ०सँग छिर्ि  

२२५२२ N/A १ ३५   ३५           

१६६ 
वातावरण सरसर्ाइ सम्बन्धी 
कार्यक्रम सचंािन गनय   

२२५२२ N/A १ १७   १७           

१६७ ववउववजन खररद कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १                 

१६८ 

ववद्र्ािर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनुदान 
(आधारभूत तथा माध्र्लमक 
तह) 

 
२२५२२ N/A १ १३,२८   १३,२८           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१६९ 

ववद्र्ािर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनुदान 
(आधारभूत तथा माध्र्लमक 
तह) [ एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाय हुन  अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ २,५६   २,५६           

१७० 

ववद्र्ािर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनुदान 
(आधारभूत तथा माध्र्लमक 
तह) [ एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाय हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ २,६३   २,६३           

१७१ 
ववद्र्ािर् सञ्चािन 

व्र्बस्थापन अनुदान  
२२५२२ N/A १ ७,२६   ७,२६           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१७२ 

ववद्र्ािर् सञ्चािन 

व्र्बस्थापन अनुदान [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  
अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ १,४०   १,४०           

१७३ 

ववद्र्ािर् सञ्चािन 

व्र्बस्थापन अनुदान [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ १,४३   १,४३           

१७४ ववमा अनुदान 
 

२२५२२ N/A १ १,००   १,००           

१७५ ववववध कार्यक्रम 
 

२२५२२ N/A १ ५,०० ५,००             

१७६ 

लिक्षकको लिक्षण लसकाइमा 
ववताउन  समर्ावधी सधुार 
र्ोजना कार्ायन्वर्न 

 
२२५२२ N/A १ २   २           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१७७ 

लिक्षकको लिक्षण लसकाइमा 
ववताउन  समर्ावधी सधुार 
र्ोजना कार्ायन्वर्न [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  
अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ १   १           

१७८ 

लिक्षकको लिक्षण लसकाइमा 
ववताउन  समर्ावधी सधुार 
र्ोजना कार्ायन्वर्न [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ १   १           

१७९ 

लिक्षण लसकाइ सामग्री तथा 
Book Corner ब्र्वस्थापन तथा 
लसकाइका िार्ग यनरन्नर 

 
२२५२२ N/A १ १०,९८   १०,९८           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

ववद्र्ाथी मुल्र्ाकंनका िार्ग 

प्रयत ववद्र्ाथी िागत अनुदान 
(कक्षा वािववकास-१२) 

१८० 

लिक्षण लसकाइ सामग्री तथा 
Book Corner ब्र्वस्थापन तथा 
लसकाइका िार्ग यनरन्नर 
ववद्र्ाथी मुल्र्ाकंनका िार्ग 

प्रयत ववद्र्ाथी िागत अनुदान 
(कक्षा वािववकास-१२) [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ २,१२   २,१२           

१८१ लिक्षण लसकाइ सामग्री तथा 
 

२२५२२ N/A १ २,१७   २,१७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

Book Corner ब्र्वस्थापन तथा 
लसकाइका िार्ग यनरन्नर 
ववद्र्ाथी मुल्र्ाकंनका िार्ग 

प्रयत ववद्र्ाथी िागत अनुदान 
(कक्षा वािववकास-१२) [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  ऋण ] 

१८२ 

लिक्षण लसकाइमा सुचना 
प्रववर्ध को प्रर्ोग( कम्प्रू्टर, 

इन्टरन ट, कन जक्टलभटी 
इक्रू्पम न्टस तथा सामग्री 
खररद) का िार्ग अनुदान 

 
२२५२२ N/A १ ४,६८   ४,६८           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१८३ 

लिक्षण लसकाइमा सुचना 
प्रववर्ध को प्रर्ोग( कम्प्रू्टर, 

इन्टरन ट, कन जक्टलभटी 
इक्रू्पम न्टस तथा सामग्री 
खररद) का िार्ग अनुदान [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 
हुन  अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ९०   ९०           

१८४ 

लिक्षण लसकाइमा सुचना 
प्रववर्ध को प्रर्ोग( कम्प्रू्टर, 

इन्टरन ट, कन जक्टलभटी 
इक्रू्पम न्टस तथा सामग्री 
खररद) का िार्ग अनुदान [ 
एस.एस. डड. वप. - सोधभनाय 

 
२२५२२ N/A १ ९२   ९२           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

हुन  ऋण ] 

१८५ 

लिघ्र कुपोर्णको एफककृत 
व्र्वस्थापनको िार्ग बहहरंग 
(OTC) र अन्तरंग उपचार 
(SC) ववस्तार, सुदृर्धकरण तथा 
सम्भार (Screening, treatment, 

referral, followup and 

defaulter tracking ) को िार्ग 
सहर्ोग [ रु्यनस र् - सोझ  
भुक्तानी अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ९०   ९०           

१८६ 

स्तनपान कक्ष स्थापना 
(बहुक्ष त्रीर् पोर्ण र्ोजना िागु 
भएका जजल्िाका सावयजयनक, 

 
२२५२२ N/A १ १,०६   १,०६           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

यनजज, औपचाररक, अनौपचाररक 
क्ष त्रमा- कजम्तमा २० ओटा 
कक्ष) [ रु्यनस र् - सोझ  
भुक्तानी अनुदान ] 

१८७ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् 
रू्यनटमा डी.एच.आई.एस २ 
लसष्टम स टअपका िार्ग 
कम्रू्टर खररद (पंुजीगत) 

 
२२५२२ N/A १ १,००   १,००           

१८८ 

स्थापना भएका र थप हुन  
िहरी स्वास््र् क न्र संचािन 
अनुदान  

 
२२५२२ N/A १ १२,७५   १२,७५           

१८९ स्थापना भएका र थप हुन  
 

२२५२२ N/A १ ८,००   ८,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

सामुदायर्क स्वास््र् इकाइ 
संचािन अनुदान  

१९० 

सब  स्थानीर् तहमा समुदार्मा 
आधाररत पुनस्थायपना कार्यक्रम 
(लस.वव.आर यनदेलिका अनुसार) 
संचािन  

 
२२५२२ N/A १ ६६   ६६           

१९१ समुह गठन र पररचािन 
 

२२५२२ N/A १ ५   ५           

१९२ समुह सदस्र्को अनुलिक्षण 
 

२२५२२ N/A १ ३१   ३१           

१९३ 

स्वास््र् चौकी स्तरमा औजार 
उपकरण, र्यनयचर साथ  
स्वास््र् संस्था ममयत सधुार 
(पंुजीगत) 

 
२२५२२ N/A १ १,२०   १,२०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

१९४ 

स्वास््र् चौकी/ प्राथलमक 
स्वास््र् क न्रहरूको स वा 
सुदृढीकरण फक्रर्ाकिाप 

 
२२५२२ N/A १ १,००   १,००           

१९५ 

स्वास््र् प्रबधयन (म रो वर्य 
अलभर्ान, महामारी, सने ,नसने 
रोग रोकथाम, प्रजनन तथा 
बाि बाताबरण स्वास््र् आहद) 
स्वास््र् सचंार सच तना 
कार्यक्रम 

 
२२५२२ N/A १ १,००   १,००           

१९६ 

स्वास््र् संस्थाबाट टाढा रह का 
बस्ती तथा स्वास््र् स वामा 
पहूच कम भएको जनसंख्र्ामा 

 
२२५२२ N/A १ १६   १६           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

माइक्रोस्कोवपक क्र्ाम्प 
सञ्चािन 

१९७ 

सामुदायर्क ववद्र्ािर्का 
आधारभूत तथा माध्र्लमक 
तहमा अध्र्र्नरत 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ववपन्न 
िक्षक्षत हुन  गरी ग रआवासीर् 

छात्रबतृ्ती 

 
२२५२२ N/A १ ११,८७   ११,८७           

१९८ 

सामुदायर्क ववद्र्ािर्का 
आधारभूत तथा माध्र्लमक 
तहमा अध्र्र्नरत 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ववपन्न 

 
२२५२२ N/A १ २,२९   २,२९           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

िक्षक्षत हुन  गरी ग रआवासीर् 

छात्रबतृ्ती [ एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाय हुन  अनुदान ] 

१९९ 

सामुदायर्क ववद्र्ािर्का 
आधारभूत तथा माध्र्लमक 
तहमा अध्र्र्नरत 
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ववपन्न 
िक्षक्षत हुन  गरी ग रआवासीर् 

छात्रबतृ्ती [ एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाय हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ २,३५   २,३५           

२०० 
सामुदायर्क लसकाइ क न्र 

सञ्चािन अनुदान  
२२५२२ N/A १ २,८७   २,८७           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२०१ 

सामुदायर्क लसकाइ क न्र 

सञ्चािन अनुदान [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  
अनुदान ] 

 
२२५२२ N/A १ ५६   ५६           

२०२ 

सामुदायर्क लसकाइ क न्र 

सञ्चािन अनुदान [ एस.एस. 
डड. वप. - सोधभनाय हुन  ऋण ] 

 
२२५२२ N/A १ ५७   ५७           

२०३ 

सामाजजक परीक्षण कार्यक्रम 
(पुरानो र नर्ा ंथप हुन  
स्वास््र् संस्था) 

 
२२५२२ N/A १ १,००   १,००           

२०४ 
सामाजजक सुरक्षा भता तथा 
व्र्जक्तगत घटना दताय  

२२५२२ N/A १                 



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

सम्बन्धी कार्यक्रम 

२०५ साहहत्र् सम्म िन 
 

२२५२२ N/A १                 

२०६ अन्तरायजष्टर् महहिा हदवि 
 

२२५२९ N/A १ २०   २०           

२०७ अन्तरववधािर् सहकृर्ाकिाप 
 

२२५२९ N/A २ २,४० २,४०             

२०८ 

अप्राववधक तथा प्राववर्धक 
तर्य काे  िाे क स वा तर्ारी 
कक्षा सचंािन 

 
२२५२९ N/A १ ५,०० ५,००             

२०९ 
अेाव 2074.75 काे  कर कटी 
ब रुजू  

२२५२९ N/A १ ८५ ८५             

२१० 
अेाे र्र्ध खररद तथा 
अेापूयत य  

२२५२९ N/A १ ३,००   ३,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२११ 
कक्षा ८ का छात्राहरुका िार्ग 
साइयकि ववतरण  

२२५२९ N/A १                 

२१२ क्षर्राे ग कार्यक्रम 
 

२२५२९ N/A १ ३,००   ३,००           

२१३ फकिाे री लिक्षा कार्यक्रम 
 

२२५२९ N/A १ ६,७३   ६,७३           

२१४ 

ज्र् ष्ठ नागररक सम्बन्धी 
हदवसीर् कार्यक्रम (अल्जाइमिय 
च तना हदवस, ज्र् ष्ठ नागररक 
प्रयत हुन  दवु्र्यवहार ववरुद्धको 
हदवस, अन्तरायजष्रर् ज्र् ष्ठ 
नागररक हदवस) 

 
२२५२९ N/A १ २९   २९           

२१५ 
नगरप्रमुख ववधाथी छिर्ि 
कार्यक्रम  

२२५२९ N/A १ २,००   २,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२१६ 
नगरस्तररर् पररक्षा सलमयत 
व्र्वस्थापन खचय  

२२५२९ N/A १ ५० ५०             

२१७ 
नगरस्तरीर् पररक्षा सलमयत 
व्र्वसथापन खचय  

२२५२९ N/A १                 

२१८ यनिुल्क स्वास््र् लिववर 
 

२२५२९ N/A २ ५,०० ५,००             

२१९ प्रअ मालसक ब ठक सचंािन 
 

२२५२९ N/A १                 

२२० पूणय खाे प कार्यक्रम 
 

२२५२९ N/A १ १,००   १,००           

२२१ 
प्रत्र् क वडामा गभयवयत अेामा 
समूह गठन  

२२५२९ N/A १ २०   २०           

२२२ परीक्षा व्र्वस्थापन खचय 
 

२२५२९ N/A १ १२,०० १२,००             

२२३ पाि /कास करार स वा खचय 
 

२२५२९ N/A १                 



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२२४ बाख्रा खररद अनुदान 
 

२२५२९ N/A १                 

२२५ 
बािक्िव गठन, सचंािन तथा 
यनर्मन   

२२५२९ N/A १ २०   २०           

२२६ 

बािबालिकामार्थ हुन  िारीररक, 

मानलसक दण्ड सजार् तथा 
र्ौनजन्र् दवु्र्यवहार 
न्रू्यनकरण  

 
२२५२९ N/A १ ३३   ३३           

२२७ मत्स्र् ववकास कार्यक्रम 
 

२२५२९ N/A १ १,००   १,००           

२२८ माटाे  पररक्षण कार्यक्रम 
 

२२५२९ N/A १ १,००   १,००           

२२९ रु्वा स्वराे जगार कार्यक्रम 
 

२२५२९ N/A १                 

२३० र फिज र टर खररद र अन्र् 
 

२२५२९ N/A १ १,२०   १,२०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

सामर्ग्र खररद 

२३१ 

ववधािर्मा अध्र्नरत 
छात्राछात्रहरुकाे  ड्र स लसिाइय 
खचय 

 
२२५२९ N/A १ १२,०० १२,००             

२३२ 

ववधािर्मा अध्र्र्नरत 
छात्राछात्रहरकाे  थप ड्र सकाे  
कपडा खररद 

 
२२५२९ N/A १ ६,०० ६,००             

२३३ 
ववधािर्मा फकिाे ररहरुिाइय 
स्र्ायनटरर प्र्ाड ववतरण  

२२५२९ N/A १ ६०   ६०           

२३४ लिक्षक तालिम खचय 
 

२२५२९ N/A १                 

२३५ लिक्षक व्र्वस्थापन खचय 
 

२२५२९ N/A १ ३०,०० ३०,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२३६ 
लिक्षक स वा अेार्ाे ग तर्ारी 
कक्षा  

२२५२९ N/A २ ५,०० ५,००             

२३७ 
लिक्षकहरुकाे  प्रलिक्षण 
कार्यक्रम  

२२५२९ N/A १ २,०० २,००             

२३८ सञ्चािक सलमयत ब ठक भता 
 

२२५२९ N/A १                 

२३९ स्प्र  ट की खररद 
 

२२५२९ N/A १ ३,७७   ३,७७           

२४० 
स्वास्थर् तर्य काे  च क फर्ताय 
रकम ब रुजू  

२२५२९ N/A १ १,३९ १,३९             

२४१ साहहत्र् सम्म िन 
 

२२५२९ N/A १ ५,०० ५,००             

२४२ सीपमुिक तालिम सचंािन 
 

२२५२९ N/A १ २०,०० २०,००             

२४३ अनुगमन तथा मूल्र्ाँकन खचय 
 

२२६११ N/A १ ८,०० ८,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२४४ अनुगमन तथा मूल्र्ाँकन खचय 
 

२२६११ N/A १ ४०   ४०           

२४५ 

पूणय खोप न.पा., गा.पा. 
भ ररफर्क सन, अनुगमन तथा 
घोर्णा सभा व्र्वस्थापन [ 
दाताको संरु्क्त कोर् - 
सोधभनाय हुन  अनुदान ] 

 
२२६११ N/A १ २५   २५           

२४६ 

पोर्ण कार्यक्रमको अनुगमन 
तथा सुपररव क्षण - स्थानीर् 
तहमा-बहुक्ष त्रीर् पोर्ण र्ोजना 
िागु भएका जजल्िाका ३०८ 
ओटा स्थानीर् यनकार्िाई [ 
रु्यनस र् - सोझ  भकु्तानी 

 
२२६११ N/A १ ५४   ५४           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

अनुदान ] 

२४७ 
नगरक्ष त्रका ववधािर्हरुमा 
कार्यरत प्रअहरकाे  भ्रमण खचय  

२२६१२ N/A १                 

२४८ 
पदार्धकारीकाे  अविाे कन 
भ्रमण खचय  

२२६१२ N/A १                 

२४९ पदार्धकारीकाे  भ्रमण खचय 
 

२२६१२ N/A २ ५,०० ५,००             

२५० 
कमयचारी अविाे कन भ्रमण 
खचय  

२२६१९ N/A १ ५,०० ५,००             

२५१ 
पदार्धकारीकाे  अविाे कन 
भ्रमण खचय  

२२६१९ N/A १ ३,०० ३,००             

२५२ न्र्ायर्क सलमयत सचंािन खचय 
 

२२७११ N/A १ ५,०० ५,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२५३ ववववध खचय 
 

२२७११ N/A १ ४०   ४०           

२५४ 
ववववध खचय कार्ायिर् तथा 
अन्र् समाराे ह खचय  

२२७११ N/A १ १७,१३ १७,१३             

२५५ ववववध खचय कार्ायिर् तर्य  
 

२२७११ N/A १ ३,००   ३,००           

२५६ नगरसभा संचािन खचय 
 

२२७२१ N/A १ ५,००   ५,००           

२५७ पाे खरी साे न्दयर्यकरण 
 

२५२२२ N/A १                 

२५८ अन्र् सहार्ता 
 

२५३१५ N/A १ १०,०० १०,००             

२५९ अेार्थयक सहर्ाे ग 
 

२५३१५ N/A १ १०,००   १०,००           

२६० 
स्थायनर् यनकार् यनितय चाि ु
अनुदान  

२६३११ N/A १ १,९४   १,९४           

२६१ स्थायनर् यनकार् सितय चािु 
 

२६३१२ N/A १ ७,५०   ७,५०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

अनुदान 

२६२ 
स्थायनर् यनकार् सितय चािु 
अनुदान  

२६३१२ N/A २ १४,९५   १४,९५           

२६३ 
स्थायनर् यनकार् सितय 
पुजजगत अनुदान  

२६३२२ N/A १ २,००   २,००           

२६४ 
फकसानहरुका िार्ग पावर 
हटिर खररदमा अनुदान  

२६४२३ N/A १                 

२६५ 

पाे खरी खनाइय तथा कुखुरा 
पािन तर्य  ब राे जगार 
रु्वािाइय अनुदान 

 
२६४२३ N/A १ ५,००   ५,००           

२६६ गत अेावकाे  सासु रकम 
 

२७१११ N/A १ ८,९९ ८,९९             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

ब रुजू 

२६७ सामाजजक सुरक्षा 
 

२७१११ N/A १ ६,२७,४५   ६,२७,४५           

२६८ 
बाढीवपडडतहरुकाे  राहत 
ववतरण कार्यक्रम  

२७२१२ N/A १ ६,२५   ६,२५           

२६९ ववपद व्र्वस्थापन काे र् 
 

२७२१२ N/A १ १०,०० १०,००             

२७० वडा कार्ायिर्काे  घरभाडा 
 

२८१४२ N/A १ ५,००   ५,००           

२७१ जनप्रयतयनर्धकाे  गाडी भाडा 
 

२८१४३ N/A १ ३,६० ३,६०             

२७२ जनप्रयतयनर्धकाे े  गाडी भाडा 
 

२८१४३ N/A १ २,४०   २,४०           

२७३ 
अनहाे यतिाि माववमा कक्षा 
काे ठा थप  

३१११२ N/A १ १०,००   १०,००           

२७४ कार्ायिर्काे  िार्ग टस 
 

३१११२ N/A १ १२,००   १२,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

यनमायण 

२७५ 
िाे काहा बजारकाे  िार्ग 
भवन यनमायण  

३१११२ N/A १ ३०,००     ३०,००         

२७६ 
वडा कार्ायिर्काे  भवन 
यनमायण  

३१११२ N/A १ १५,००   १५,००           

२७७ वडा कार्ायिर्काे  भवन ममयत २ ३१११२ N/A १ ८,००   ८,००           

२७८ 
स्वास््र् चाे फककाे  जग्गा 
खररद तथा भवन यनमायण  

३१११२ N/A १ १७,००   १७,००           

२७९ 
सामुदायर्क भवन यनमायण 
िाे काहा  

३१११२ N/A १ ५,००   ५,००           

२८० सामुदायर्क भवन ममयत तथा 
 

३१११२ N/A १ २,००   २,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

यनमायण 

२८१ 

प्रहरी चाे कीमा मजन्दरकाे  
पूवायधार ममयत सुधार तथा मुयत य 
जडान 

 
३१११३ N/A १ ३,५०   ३,५०           

२८२ 
मठ मंहदर ममयत छठ घाट 
यनमायण  

३१११३ N/A १ १४,००   १४,००           

२८३ 

क्ष त्रीर् अस्पतािकाे  जग्गा 
खररदका िार्ग अनुदान 
िाे काहा 

 
३१११४ N/A १ १०,०० १०,००             

२८४ 
नगरपालिकाकाे  िार्ग जग्गा 
खररद  

३१११४ N/A १ ४५,०० ४५,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२८५ नपाकाे  िार्ग जग्गा खररद 
 

३१११४ N/A १ २९,४८     २९,४८         

२८६ ग्र डडङ म लिन खररद 
 

३११२१ N/A १ २८,०० २८,००             

२८७ 
नगरसभासदस्र्हरुकाे  िार्ग 
साइकि खररद  

३११२१ N/A १ ४,००   ४,००           

२८८ 
ववधाथीहरुका िार्ग साइकि 
खररद  

३११२१ N/A १ १५,०० १५,००             

२८९ सवारी साधन खररद 
 

३११२१ N/A १ ७५,०० ७५,००             

२९० 
नगरसभा सदस्र्काे  िार्ग 
माे वाइि खररद  

३११२२ N/A १ ३,००   ३,००           

२९१ माे टर तथा स्प र टंकी खररद 
 

३११२२ N/A १ ४,००   ४,००           

२९२ माे टर तथा स्प र टंकी खररद 
 

३११२२ N/A १ ३,००   ३,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

२९३ माे टर तथा स्प र टंकी खररद 
 

३११२२ N/A १ ३,००   ३,००           

२९४ माे टर स्प र टंकी खररद 
 

३११२२ N/A १ ३,००   ३,००           

२९५ माे टर स्प र टंकी खररद 
 

३११२२ N/A १ ३,००   ३,००           

२९६ माे टर स्प र टंकी खररद 
 

३११२२ N/A १ २,००   २,००           

२९७ माे टर स्प र टंकी खररद 
 

३११२२ N/A १ ३,००   ३,००           

२९८ माे टर स्प र टंकी खररद 
 

३११२२ N/A १ ३,००   ३,००           

२९९ 
ववधािर् र धालमयक स्थिहरुमा 
पंखा खररद तथा वायर्रङ  

३११२२ N/A १ ५,०० ५,००             

३०० Hot Line 
 

३११३२ N/A १ ३,००   ३,००           

३०१ इय हाजरी खररद 
 

३११३२ N/A १ ५,०० ५,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३०२ 
सुिासन प्रवदयनका िार्ग 
सर्ट्व र्र खररद  

३११३२ N/A १ १०,०० १०,००             

३०३ लसलसहटभी जडान 
 

३११३२ N/A १ १,००   १,००           

३०४ 

इनरस नकाे  घरद खख रुदिकाे  
घरहुद  गाे पाि महताे काे  
घरसम्म सडक ढिान 

 
३११५१ N/A १ ८,००   ८,००           

३०५ 

इनरस नकाे  घरद खी रुदिकाे  
घरहुद  गाे पाि महताे काे  
घरसम्म सडक ढिान वडा न ं
७ 

 
३११५१ N/A १ १३,००   १३,००           

३०६ किभटय यनमायण 
 

३११५१ N/A १ ३०,०० ३०,००             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३०७ 
खाप टाे िमा सडक ढिान 
वडा न ं९  

३११५१ N/A १ १९,००   १९,००           

३०८ खापटाे िमा सडक ढिान 
 

३११५१ N/A १ १४,००   १४,००           

३०९ 
जइिािकाे  घरद खी काे पवा 
बजार सम्म सडक ममयत  

३११५१ N/A १                 

३१० 

जग्गीरा राउत कुमीकाे  
घरद खी अेाजमकाे  घरसम्म 
सडक ढिान 

 
३११५१ N/A १                 

३११ 

जजगडवा वडा नं २ मा म न 
सडक द खी पजचचम जान  सडक 
ढिान 

 
३११५१ N/A १ ८,००   ८,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३१२ 

जजगडवा ि ख ज नुिकाे  
घरद खी यनमावव हुद  िाि 
बक र्ा दक्षक्षण बाँधसम्म नािा 
यनमायण कार्य 

 
३११५१ N/A १ ४,०० ४,००             

३१३ जजगडवा सडक ढिान 
 

३११५१ N/A १ १०,००     १०,००         

३१४ 
जजगडवा सडक ढिान वडा न ं
१  

३११५१ N/A १ १०,४०   १०,४०           

३१५ 

जजत न्रकाे  घरद खख द र्ािकाे  
घरहुद  पहिादकाे  घरसम्म 
सडक ढिान 

 
३११५१ N/A १ १४,००   १४,००           

३१६ रान्सर्र्े ार खररद 
 

३११५१ N/A १ १५,००   १५,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३१७ त जापाकड सडक ढिान 
 

३११५१ N/A २ १०,०० १.००   १०,००         

३१८ 

त जापाकड साववक वडा न ं९ 
नािा यनमायण तथा सडक स्तर 
उन्नयत 

 
३११५१ N/A १ ५,००   ५,००           

३१९ तारपाे ि जडान 
 

३११५१ N/A १ ८,०० ८,००             

३२० 
दमार टाे िमा सडक ढिान 
तथा नािा यनमायण  

३११५१ N/A १ ६,००   ६,००           

३२१ 
नगरस्तरीर् सडक ढिान वडा 
नं १ द खी ९ सम्म  

३११५१ N/A १ २०,००   २०,००           

३२२ 
नमनगरा टाे िमा सडक 
ढिान तथा नािा यनमायण  

३११५१ N/A १ २०,००   २०,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३२३ 
नर्ाँ सडक ढिान तथा नािा 
यनमायण  

३११५१ N/A १ २५,००   २५,००           

३२४ नर्ा सडक यनमायण 
 

३११५१ N/A १ २,००   २,००           

३२५ नर्ाँ सडक यनमायण 
 

३११५१ N/A १ ४,००   ४,००           

३२६ नािा यनमायण 
 

३११५१ N/A १ ४,००   ४,००           

३२७ 

पुरानाे  बजारद खख रामपुर 
SNRTP सम्म र झाे िुङ्ग  
पुि द खख माे यतपुर चाे की 
सम्म माटाे पुरर ग्राभ ि 

 
३११५१ N/A १                 

३२८ 
पुरानाे  बजारद खी रामपुर 
snrtp सडक सम्म र झाे िुङग   

३११५१ N/A १ ७,००   ७,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

पुि द खी माे तीपुर चाे की 
सम्म सडक ममयत 

३२९ पुराना सडक ममयत २ ३११५१ N/A १ ५,००   ५,००           

३३० बक्र्ाे ता रकम भकु्तानी रकम 
 

३११५१ N/A १                 

३३१ बार्ोग्र्ास जडान 
 

३११५१ N/A १ ८,४०   ८,४०           

३३२ 
बाे डयर द खख खापटाे िसम्म 
सडक ममयत  

३११५१ N/A १ ५,००   ५,००           

३३३ 

बबरुवा उत्पादन सहर्ोग÷ववरुवा 
खररद अनुदान (वस्तुगत र 
नगद) (हजारमा) 

 
३११५१ N/A १ १,५०   १,५०           

३३४ भ डडर्ाहीटाे िमा सहहन्दरकाे  
 

३११५१ N/A १ ४,००   ४,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

घर द खी पजचचम जान  बाटाे  
ममयत 

३३५ भ डडर्ाहीमा नािा यनमायण 
 

३११५१ N/A १ ५,००     ५,००         

३३६ भ डडर्ाहीमा सडक ढिान 
 

३११५१ N/A १ ४,००   ४,००           

३३७ 

भाे िा कानुकाे  घरद खी सुर्य 
राउतकाे  घर सम्म सडक 
ढिान 

 
३११५१ N/A १ १२,००   १२,००           

३३८ 

मुख्र् बाटाे  द खी हदप न्र 
पट िकाे  घरसम्म सडक 
ढिान तथा नािा यनमायण 

 
३११५१ N/A १ २,२५ २,२५             

३३९ मुजाहहिकाे  खलिहान द खी 
 

३११५१ N/A १ ४,५०   ४,५०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

पूवय कामद  नदी सम्म सडक 
ग्राभ ि 

३४० 
माे इदकाे  घरद खख 
बाे डयरसम्म सडक ममयत  

३११५१ N/A १ ५,००   ५,००           

३४१ माे टर स्प्र  टंकी खररद 
 

३११५१ N/A १ ३,००   ३,००           

३४२ रामपुरखाप सडक ममयत 
 

३११५१ N/A १ ३,००   ३,००           

३४३ िाे काहा ववजर्ा सडक ममयत 
 

३११५१ N/A १ २०,०० २०,००             

३४४ वडा अन्तगयतका सडक ममयत 
 

३११५१ N/A १ ५,००   ५,००           

३४५ 
वडा न ं१ द खी ४ सम्मका 
सडक ममयत  

३११५१ N/A १ ३०,०० ३०,००             

३४६ वडा न ं१ द खी ६ सम्मकाे  
 

३११५१ N/A १ ७०,००   ७०,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

ववलभन्न सडक ममयत तथा 
ढिान 

३४७ 
वडा न ं५ भ डडर्ाहीमा सडक 
ढिान  

३११५१ N/A १ ७,००   ७,००           

३४८ 
वडा न ं६ अन्तगयत सडक 
ममयत  

३११५१ N/A १ २,००   २,००           

३४९ 
वडा न ं७ द खी ९ सम्मका 
ववलभन्न सडक ढिान  

३११५१ N/A १ १५,००   १५,००           

३५० 
वडा न ं८ अन्तगयत सडक 
ढिान तथा नािा यनमायण  

३११५१ N/A १ १५,००   १५,००           

३५१ वडा न ं९ मा सडक ग्राभ ि 
 

३११५१ N/A १ १६,५०   १६,५०           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

रामपुर पाे खरीद खी मनसरी 
जान  सडक 

३५२ 
वडा न   . १ अन्तगयत सडक 
ढिान  

३११५१ N/A १ ७,००   ७,००           

३५३ वडाका ववलभन्न सडक ममयत 
 

३११५१ N/A १ ९,००   ९,००           

३५४ 
वसन्तपहट सडक ममयत तथा 
नर्ाँ सडक यनमायण वडा न ं६  

३११५१ N/A १ ७,७० ७,७०             

३५५ वसन्तपटी सडक ढिान 
 

३११५१ N/A १ ७,००   ७,००           

३५६ 
ववलभन्न सडक ढिान रामपुर 
तथा नािा यनमायण  

३११५१ N/A १ १५,००   १५,००           

३५७ ववर न्र राजमागयद खी जजगडवा 
 

३११५१ N/A २ ९१,२२ १८,०० ७३,२२           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

जान  सडक कािाे पत्र  

३५८ 

लिकीन्दर राउकाे  पुिद खी 
जुन रकाे  खलिहान सम्म र 
िंकरकाे  घरद खी नहर सम्म 
सडक ढिान 

 
३११५१ N/A १ १२,००   १२,००           

३५९ सडक ढिान 
 

३११५१ N/A १ १०,००   १०,००           

३६० सडक ढिान २ ३११५१ N/A १ ८,००   ८,००           

३६१ सडक ढिान 
 

३११५१ N/A १ १३,००   १३,००           

३६२ सडक ढिान तथा नािा यनमयण 
 

३११५१ N/A १ २०,००   २०,००           

३६३ 
सडक ढिान तथा नािा 
यनमायण 

२ ३११५१ N/A १ २०,००   २०,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३६४ 
सडक ढिान तथा नािा 
यनमायण  

३११५१ N/A १ १०,००   १०,००           

३६५ सडक ममयत 
 

३११५१ N/A १ ४,००   ४,००           

३६६ सडक ममयत 
 

३११५१ N/A १                 

३६७ 
सडक ममयत तथा नर्ाँ सडक 
यनमायण  

३११५१ N/A १ २,००   २,००           

३६८ 
सडक स्तराे न्ती तथा नािा 
यनमायण  

३११५१ N/A १                 

३६९ 

सत्र्न्रकाे  घरद खी नथुनी 
लमर्ाँ त िी सम्मकाे  घरसम्म 
नािा यनमायण तथा सडक 

 
३११५१ N/A १ १७,००   १७,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

ढिान 

३७० स्थायनर् सडक ममयत सम्भार 
 

३११५१ N/A १ २५,००   २५,००           

३७१ 
सुधाररएको चुिो (बार्ोमास) 
प्रबबर्ध जडान   

३११५१ N/A १ १,००   १,००           

३७२ 
सरसर्ाइ सम्बन्धी यनमायण 
कार्यहरु  

३११५१ N/A १ ४२   ४२           

३७३ 

स्वास््र् चाे की द खी प्र मिाि 
ठाकुर घरसम्म नािा यनमायण 
र सडक ढिान जाे खु 
साहकाे  घरद खी चतुरी 
राउतकाे  घरसम्म सडक 
ढिान 

 
३११५१ N/A १                 



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३७४ 

स्वास््र् चाे की द खी प्र मिाि 
ठाकुर र जाे खु साहकाे  
घरद खी चतुरी राउतकाे  
घरसम्म नािा यनमायण तथा 
सडक ढिान 

 
३११५१ N/A १ २५,००     २५,००         

३७५ 

साना लसचंाई यनमायण/ ममयत 
संभार /प्िाजष्टक पोखरी 
यनमायण / हहउ पोखरी 

 
३११५१ N/A १ ५,४०   ५,४०           

३७६ 

साववक १ द खी वडा नं ८ का 
नािा यनमायण तथा सडक स्तर 
उन्नयत 

 
३११५१ N/A १ २०,००   २०,००           

३७७ लसफकन्दर राउकाे  पुिद खी 
 

३११५१ N/A १ १२,००   १२,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

जुन रकाे  खलिहान सम्म र 
िंकरकाे  घरद खी नहर सम्म 
सडक ढिान नरकहटर्ा 

३७८ सौर्य उजाय प्रबबर्ध जडान 
 

३११५१ N/A १ ६,४८   ६,४८           

३७९ ववजुिी बती ममयत 
 

३११५३ N/A १ ५,००   ५,००           

३८० सडक बती जडान कार्यक्रम 
 

३११५३ N/A १ ५,१०   ५,१०           

३८१ 
कल्भ ट द खख दि काे  ख तसम्म 
कुिाे  खन्न   

३११५५ N/A १ ५,००   ५,००           

३८२ 
कृर्ी कार्यकाे  िार्ग माे टर 
खररद  

३११५५ N/A १ १०,००   १०,००           

३८३ कृर्ीमा ववधुयतकरण २ ३११५५ N/A १                 



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३८४ बाे ररङग जडान कार्यक्रम 
 

३११५५ N/A १ २५,०० २५,००             

३८५ 
लसचाइकाे  िार्ग माे टर 
खररद  

३११५५ N/A १                 

३८६ 
खान पानी अेार्ाे जना 
संचािन,िाे काहा  

३११५६ N/A १ ७,००   ७,००           

३८७ ह ण्ड पाइप जडान 
 

३११५६ N/A १ ५,०० ५,००             

३८८ ह्रु्म पाइयप खररद 
 

३११५६ N/A १                 

३८९ 
भ डडर्ाहीद खी नरकटीर्ा सम्म 
वकृ्षाराे पण  

३११५७ N/A १ ५,००   ५,००           

३९० वकृ्षाराे पण कार्यक्रम 
 

३११५७ N/A १ ३,००   ३,००           

३९१ वकृ्षाराे पण जजगडवाद खी 
 

३११५७ N/A १ १०,००     १०,००         



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

भ डडर्ाही सम्म 

३९२ 

अधुराे  उपस्वास््र् चाे की 
तथा वडा कार्ायिर्काे  भवन 
यनमायण 

 
३११५९ N/A १ ५,००   ५,००           

३९३ 
अधुराे  राध कृष्ण मजन्दर 
यनमायण  

३११५९ N/A १ २,००   २,००           

३९४ 

अेा.वव.त जापाकड र श्री 
भगवान प्रा.वव.ममयत तथा 
रंगराे गन 

 
३११५९ N/A १ ६,००   ६,००           

३९५ 
खापटाे िमा ब्रहमस्थान 
कम्पाउण्डवाि यनमायण  

३११५९ N/A १ ३,००   ३,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

३९६ ग्र वि खररद तथा ढुवानी खचय 
 

३११५९ N/A १                 

३९७ 
र्गटी बािुवा ढुवानीकाे  
िाे डडङग तथा राजचव खचय  

३११५९ N/A १ ७०,०० ७०,००             

३९८ 
चाराे धाम मजन्दर 
कम्पाउण्डवाि तथा माटाे पुने  

३११५९ N/A १ ७,००   ७,००           

३९९ 
जनता प्राववकाे  पखायि 
यनमायण  

३११५९ N/A १ ३,००   ३,००           

४०० जजगडवा माे क्ताम यनमायण २ ३११५९ N/A १ ३,००   ३,००           

४०१ दलितका िार्ग जग्गा खररद 
 

३११५९ N/A १                 

४०२ 
दाडीटाे िमा रह काे  
मजस्जदमा माे क्तम यनमायण  

३११५९ N/A १                 



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

४०३ धमयिािा यनमायण 
 

३११५९ N/A १                 

४०४ 
नमनगराका इदगाह रंगराे गन 
तथा ग ट यनमायण  

३११५९ N/A १ २,००   २,००           

४०५ 
नरकटीर्ामा प्रहरी चाे की 
ममयत वडा न ं७  

३११५९ N/A १ ३,३०   ३,३०           

४०६ 
प्रव िद्धार तथा स्वागत बाे डय 
यनमायण  

३११५९ N/A १ १०,०० १०,००             

४०७ 
प्रहरर चाे फकमा माटाे  पुने र 
पखायि िगाउन  कार्य  

३११५९ N/A १                 

४०८ प्रावव भवन यनमायण रामपुर 
 

३११५९ N/A १ ५,००   ५,००           

४०९ पाे खररर्ा पुरानाे  वडा ५ मा 
 

३११५९ N/A १ ५,००   ५,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

मजस्जद यनमायण 

४१० बक्र्ाे ता रकम भकु्तानी 
 

३११५९ N/A १ ३२,०४ ३२,०४             

४११ बजार व्र्वस्थापनका खचय 
 

३११५९ N/A १ १,००   १,००           

४१२ 
ब ताि बाबाकाे  कम्पाउण्ड 
वाि यनमायण  

३११५९ N/A १ ३,००   ३,००           

४१३ 
मठ मजन्दर यनमायण पाे खररर्ा 
मठ  

३११५९ N/A १ ५,००   ५,००           

४१४ मदरसा भवन यनमायण 
 

३११५९ N/A १ ५,००   ५,००           

४१५ मदरसा भवन ममयत 
 

३११५९ N/A १ ४,००   ४,००           

४१६ 
मदरसामा भवन तथा 
कबब्रस्थानकाे  घ रवार यनमायण 

२ ३११५९ N/A १                 



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

४१७ म्र्ार्चङग र्ण्ड 
 

३११५९ N/A १ ५०,००   ५०,००           

४१८ 
रामजानकी मजन्दर ममयत तथा 
रंगराे गन पराे हा नपा ४  

३११५९ N/A १ १,५० १,५०             

४१९ 
रामपुर टाे िमा छठ घाट 
यनमायण  

३११५९ N/A १ १०,१५   १०,१५           

४२० 

िाे काहा नािाकाे  पानी 
व्र्वस्थापनका िार्ग जग्गा 
खररद 

 
३११५९ N/A १ ५,००   ५,००           

४२१ िािबक र्ा तटबन्ध ममयत 
 

३११५९ N/A १ ७,००   ७,००           

४२२ सडक गुरु र्ाे जना तर्ारी 
 

३११५९ N/A १ १५,०० १५,००             

४२३ सरस्वती प्रावव भवन ममयत 
 

३११५९ N/A १ ५,००   ५,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

४२४ 

स्वास््र् चाे की तथा वडा 
कार्ायिर्काे  पखायि यनमायण 
ममयत 

 
३११५९ N/A १ ४,६५ ४,६५             

४२५ 
सामुदायर्क भवन तथा जग्गा 
खररद 

२ ३११५९ N/A १ ५,००   ५,००           

४२६ 
सामुदायर्क भवन यनमायण 
िाे काहा  

३११५९ N/A १ ४,५०   ४,५०           

४२७ ह्रु्म पाइप खररद तथा जडान 
 

३११५९ N/A १ १०,००     १०,००         

४२८ 
खापटाे ि पाे खरीमा छठघाट 
यनमायण  

३११७१ N/A १ २,००   २,००           

४२९ खापटाे िकाे  इयदगाह ममयत 
 

३११७१ N/A १ २,००   २,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

४३० 
दमार टाे िमा मदसाय छत 
ढिान  

३११७१ N/A १ ८,००   ८,००           

४३१ नमनगराकाे  मजस्जद ममयत 
 

३११७१ N/A १ ९,००   ९,००           

४३२ नमनगराटाे िमा मठ ममयत 
 

३११७१ N/A १ २,००   २,००           

४३३ पँुजीगत सधुार खचय 
 

३११७१ N/A १ ५०,००   ५०,००           

४३४ 
ब्रहमस्थानकाे  पखायि यनमायण 
तथा ममयत वडा न ं८  

३११७१ N/A १ ६,३५ ६,३५             

४३५ 
मठ मजन्दर ममयत छठ घाट 
यनमायण  

३११७१ N/A १ ५,००   ५,००           

४३६ 
मठ मजन्दर ममयत तथा 
यनमाायण 

२ ३११७१ N/A १                 



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

४३७ मजन्दर ममयत सुधार 
 

३११७१ N/A १ २,००   २,००           

४३८ 
मजस्जद मदरसा ममयत इदगाह 
कबब्रस्थान  

३११७१ N/A १ ५,००   ५,००           

४३९ 
महाद व/बाे र्धमाइय/ब्रहमबाबा 
मजन्दर ममयत संभार  

३११७१ N/A १ ६,००   ६,००           

४४० 
इयदगाह ममयत तथा साववक ८ 
काे  मदरसा भवन यनमायण  

३११७१ N/A १ ११,००   ११,००           

४४१ 
राजद वी मजन्दरकाे  चार यतर 
कम्पाउण्डवाि यनमायण  

३११७१ N/A १ ४,००   ४,००           

४४२ 
रामजानकी धमयिािाकाे  
पखायि यनमायण तथा ममयत वडा  

३११७१ N/A १ ४,५० ४,५०             



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

नं ७ 

४४३ 
रामजानकी मठ तथा भन्सा 
घर ममयत  

३११७१ N/A १ ३,००   ३,००           

४४४ 
रामपुरटाे िमा इदगाहकाे  
पखायि यनमायण  

३११७१ N/A १ २,०५ २,०५             

४४५ वडा कार्ायिर् ममयत 
 

३११७१ N/A १ ७,००   ७,००           

४४६ 
वडा न  ं२ अन्तगयत मठ मजन्दर 
ममयत तथा यनमायण  

३११७१ N/A १ २,००   २,००           

४४७ िाखा अनुसार र्यनयचर खररद 
 

३११७१ N/A १ १०,००   १०,००           

४४८ िाखा अनुसार म लसनरी खररद 
 

३११७१ N/A १ २०,००   २०,००           

४४९ जजगडवा यनमावव ववधािर्काे  
 

३१४११ N/A १ ८,००   ८,००           



 

परोहा नगरपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

  

क्रियाकलापगत व्यय अनुमान 

अनुसचूी ६ 

  

आर्थयक वर्य : २०७५/७६  

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. काययिम/आयोजनाको नाम  
कायायन्वयन 

हुने स्थान  

खर्य 
शीर्यक  

एकाई लक्ष 
ववननयोजन 

रु.  

स्रोत  

आन्तरिक 

श्रोत  

अन्ति ििकािी ववत्तीय 

हस्तान्तिण  
ऋण जनिहभागगता  बैदेसशक  

नेपाल 

ििकाि  

प्रदेश 

ििकाि  

स्थानीय 

तह  

िार्ग जग्गा खररद 

४५० दयतहरुका िार्ग जग्गा खररद 
 

३१४११ N/A १                 

४५१ 
प्रावव भ डडर्ाहीकाे  िार्ग 
जग्गा खररद  

३१४११ N/A १ ४,००   ४,००           

४५२ 
पाे खररर्ा लमल्ित प्राववकाे  
िार्ग जग्गा खररद  

३१४११ N/A १ ५,००   ५,००           

४५३ 
वडा कार्ायिर्काे  िार्ग जग्गा 
खररद  

३१४११ N/A १ १५,००   १५,००           

४५४ 
वडा कार्ायिर्काे  िार्ग जग्गा 
खररद  

३१४११ N/A १ ८,००   ८,००           

कुि जम्मा ४१,२९,६३ १३,०१,५८ २६,९८,५७ १,२९,४८         



 


