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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१ चालु २,४१,१६५.२७ ५३,७८०.७५ ५७,८२३.७१ १,२९,५६०.८१

८०२१८५०२१०१ - औरही नगरपािलका
१ अ�े�रा महादेव म��रदेखी बिद�वास, जले�र सडक ख� जोड्ने अधुरो िप.िस.िस. सडक ढलान गन� । N/A ३,००० १,००० १,००० १,००० २६३२१
२ अित िवप�, असहाय िवरामीह�लाई उपचार सि�िलयत पटक १,००० ० ० १,००० २२५२२
३ अनुगमन, िन�र�ण तथा संचार खच� पटक ५० ० ० ५० २२५२२
४ अनुगमन, मू�ांकन खच� पटक १,००० ० ० १,००० २२६११
५ अ� भ�ा N/A ७५० २५० २५० २५० २११३९
६ अ� भ�ा N/A १,००० ५०० २५० २५० २११३९
७ अ� सेवा, िनकायबाट �ा� �ने िनः शु� �ा� स��ी काय��मह�मा सहयोग सम�� गन� । पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२
८ अ�्तराि�� य बाल िदवस पटक १० ० ० १० २२५२२
९ अ�्तराि�� य मिहला िदवस पटक १५ ० ० १५ २२५२२
१० अपा�ता प�रचयप� छपाई िवतरण, िशिवर तथा बैठक खच� सं�ा २०६.४६ ० २०६.४६ ० २२५२२
११ अपा�ता भएका ���ह�लाई आव�कता हेरी सहयोग साम�ी िदने । पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२
१२ आ व २०७५।०७६ काे सस�त अनुदान बे�जु िफता� N/A ४५,७०० ० ० ४५,७०० २८२१९
१३ आचासिहंसता िनमा�ण, छपाई र िवतरण (िश�क, िव�ाथ� एवं अिभभागको) १६ वटा िव�ालयमा पटक ६४ ० ६४ ० २२५२२
१४ आव�कता अनुसार न.पा.का िविभ� ठाउँमा सडक ब�ीह� रा�े । पटक ० ० ० ० २२५२२
१५ इ�न - अ� �योजन N/A ५०० २५० १२५ १२५ २२३१४
१६ इ�न (काया�लय �योजन) N/A २,३०० ९०० ४५० ९५० २२२१२
१७ इले�� ीिसयन ��र तािलम N/A ५०० ० ० ५०० २२५१२

१८ उ�ृ� िश�क र िव�ाथ�ह�लाई (क�ा ८ । १० को प�रमाणको आधारमा) �माणप� सिहतको समान एव
पुर�ार,अ�्तराि�� य िश�ा िदवस मनाउने काय��म पटक २०० ० ० २०० २२५२२

१९ एक गाउँ एक कृिष �ािविधक (तलब भ�ा ना.�ा.स.) पटक ३८० ९५ ९५ १९० २७३१२
२० औषिध ख�रद पटक ४९५ ० ० ४९५ २२५२२
२१ कम�चारी कम�चारी �मता तािलम पटक ५०० ० ० ५०० २२५११
२२ काय��म खच� N/A २०० ० ० २०० २२५२२
२३ काय��म संचालन, �व�थापन र िव�ालय अनुगमन पटक ६० ० ० ६० २२५२२
२४ िकशोर िकशोरी �ा� काय��म अ�्तगत मिहनावारी �ा� �व�थापनको लािग �ुलमा �ानेटरी �ाड िवतरण पटक ५०० ० ० ५०० २६३२१
२५ खेल सामा�ी ख�रद र िवतरण िव�ालयह�मा पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२
२६ खु�ा िदशामु� घोषणा काय��म पटक १०० ० ० १०० २२५२२
२७ घर भाडा N/A १,४०० ७०० ३५० ३५० २८१४२
२८ जन�ितिनिधको �मता िवकास तािलम पटक ० ० ० ० २१२२९
२९ जेनरल �ा� िशिवर संचालन पटक १,००० ० ५०० ५०० २२५२२
३० जे� नाग�रक िदवस , अ�ाईमस� िदवस पटक २० ० ० २० २२५२२
३१ जे� नाग�रक स�ान काय��म पटक २०० ० १०० १०० २७११२
३२ िज�ा िवपद �व�थापन सिमितको िनण�य अनुरोध अनुसार सामा�ीह� ख�रद गन� । पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२
३३ झुल िवतरण काय��म N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
३४ ड�गो फोिग� काय��म N/A ३३८.१४ ० ० ३३८.१४ २२५२२
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प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
३५ डा नं. १ देखी ९ स� औलो तथा कालाजार N/A ६७.१७ ० ० ६७.१७ २२५२२
३६ दिलत प�रवारको लािग लोकसेवा तयारी क�ा चलाउने । पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२
३७ दिलत िवधाथ�लाइ उ� िश�ा छा�वृित क�ा ११ र १२ N/A १,००० ० ० १,००० २७२११
३८ दिलत सशि�करण काय��म N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२

३९ िदनमा काया�लयको काम गन� काया�लय सहयोगील नै रा�ीको पालो पहरा चौिकदारी गन� म�जुरी गरेमा िनजलाई �ो�ाहन
��प िदन । पटक ६० ० ० ६० २११३५

४० नगर �ोफाईल (Town profile ) बनाउने पटक ५०० ० ० ५०० २२४११
४१ नगर �रीय मेयर कप �ितयोिगता संचालन र �व�थापन पटक ८०० २०० २०० ४०० २२५२२
४२ नगर सभा स�ालन खच� N/A १,७०० ८५० ८५० ० २२७२१

४३ नगर सुर�ा �व�थापन तथा आपतकािलन सहयोग गन� सरकारी सुर�ा िनकायह�लाई आव�ता ÷औिच�ताकाअ
आधारमा सं�थागत सहयोग गन� । पटक ५०० ० २५० २५० २२५२२

४४ नगरपािलकामा पर�रादेखी चिल आएको अषाढी पुजा, भुईयाबाबा , छठपुजा, िदपावली पुजा ज�ा पुजाह� संचालन गन�
। पटक ८०० ० ० ८०० २२५२२

४५ न� सुधार काय��म पटक ३१५ ० ० ३१५ २२५२२
४६ िनयिमत आउने गत आ.व.मा मा िवतरण भएको झोला पाउन बाँकी दिलत िव�ािथ�ह�लाई झोला िदने । जना ५०० ० ० ५०० २२५२२
४७ िनवा�िचत मिहला जन �ितिनिधह�लाइ ३ िदने अिभमु�खकरण पटक ६५ ० ० ६५ २२५२२
४८ प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� N/A ८०० ४०० २०० २०० २२३१५
४९ पदािधकारी तथा कम�चारीलाई कुनै िवशेष काम गराउनु पन� अव�थामा �ो�ाहन ��प खच� गन� पटक ५०० ० ० ५०० २११३५
५० �जनन �ा� तथा सचेतना स��ी तािलम ५ िदने नगर�रीय पटक ११३ ० ० ११३ २२५२२
५१ �ार��क बाल िश�्◌ाँका लािग स�भ� सामा�ी ख�रद र िवतरण (३० वा.िव.के.मा १६ िव�ालयको लािग) पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२
५२ पशु आहार िवकास काय��म पटक ५०० ० ० ५०० २२५१२
५३ पशु िबमा गो�ी काय��म पटक ४०० ० २०० २०० २२५२२
५४ पशु सेवा िवकास काय��म पटक २५० ० ० २५० २२५२२
५५ पशु �ा� िशिवर पटक ९०० ३०० ३०० ३०० २२५२२
५६ पु�क तथा साम�ी खच� N/A १५० ७५ ३७.५० ३७.५० २२३१३
५७ पानी तथा िबजुली N/A १,००० ५०० २५० २५० २२१११
५८ पा�र�िमक कम�चारी N/A १५,९९० १०,४९५ ५,२४७.५० २४७.५० २११११
५९ पा�र�िमक पदािधकारी N/A २,६०० ३,७०० ३,७०० (४,८००) २१११२
६० िप.िप.आर रोग खोप काय��म पटक ३५० ० ३५० ० २२५२२
६१ पोशाक पटक ८१० ० ० ८१० २११२१

६२ फलफुल नस�री तािलम ३ िदने नगर�रीय साथै फलफुल िव�वा िवतरण (लि�ता वग� ◌ः  �वसाियक फलफुल खेती
कृषक)

पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२

६३ बैदेिशक रोजगारमा जान चाहनेह�को लािग चेतना मुलक अिभमु�खकरण काय��म ३ समूह बनाई काम गन� । पटक ५०० ० ० ५०० २२५१२
६४ बिथ�� से�र संचालन पटक ३०० ० ० ३०० २२५२२
६५ ब�ीह�बाट टाढा रहेका खेितका फाटह�मा पर�रादेखी नै हेरालु रा�े ग�रएको र ��ा लाइ �ालादारी िदने पटक १८० ० ० १८० २२५२२
६६ बा�ा िवतरण काय��म पटक ० ० ० ० २२५२२
६७ बाल ��का सद�ह�लाई बाल अिधकार र बाल संर�ण स��ी र बाल�म �ूिनकरण तािलम ३ िदने पटक १०० ० ० १०० २२५२२
६८ बाल िववाह �ूिनकरण स��ी अ�्तकृया ९वटौ वडाह�मा पटक २७० ० ० २७० २२५२२
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६९ िबमा तथा नवीकरण खच� N/A ५०० ० ० ५०० २२२१४
७० भैपरी आउने चालु खच� N/A १५० ० १५० ० २८९११
७१ �ागुते र चरचरे रोग िव�� खोप काय��म पटक ३५० ० ३५० ० २२५२२
७२ �मण खच� N/A २०० १०० ५० ५० २२६१२
७३ म.�ा.�य.से.काय��म (मािसक भ�ा, �ित मिहना �. १०००, अबलोकन �मण तथा अ� काय�मह�) पटक १,२५० ३१२.५० ३१२.५० ६२५ २२५२२
७४ मले�रया÷ड�गु÷कालाजार िनय�ण काय��म, �े,पोिग�, जनचेतना मुलक काय��म, तािलम पटक १,५०० ५०० ५०० ५०० २२५१२
७५ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा स�ालन खच� N/A ७५० ३७५ ० ३७५ २२२२१
७६ मसल� तथा काया�लय सामा�ी N/A १,२५० ६२५ ३१२.५० ३१२.५० २२३११
७७ महंगी भ�ा N/A ८०० १६२.५० १६२.५० ४७५ २११३२
७८ मिहला समुहको लािग लोकसेवा तयारी क�ा चलाउने । N/A ५० ० ० ५० २२५२२
७९ मिहलाको कानुनी अिधकार स��ी तािलम (३ िदने) पटक ६५ ० ३२.५० ३२.५० २२५२२
८० मिहलािहंसा िव�� सचेतना काय��म N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
८१ माटो िसिबर पटक ३०० ० ० ३०० २२५२२
८२ मा�िमक िव�ालयह�मा स�वेयर रा�े । पटक २०० ० ० २०० २२५२२
८३ युवा �रोजगार �ने िशप मुलक तिलम िदने । N/A ५०० ० ० ५०० २२५१२
८४ यस न.पा.मा परेका कुनै पिन िबपदमा परेकोलाई सहयोग गन� । पटक १,५०० ५०० ५०० ५०० २७२१२
८५ लैि�क समानता तथा समािजक समावेिशकरण तािलम (९वटै वडामा ३÷३ िदने) पटक ३०० ० ० ३०० २२५२२
८६ लैि�क िहंसा िव��को १६ िदने अिभयान पटक २० ० ० २० २२५२२
८७ वडा नं. ४ को कठुधार बजारमा ला�े हिटयालाई ढलान गरी �व��थत गराउने । पटक ० ० ० ० २२५२२
८८ िव�ाथ� भना� अिभयान काय��म संचालन पटक ५० ० ० ५० २२५२२
८९ िवपद �व�थापन खच� N/A १०,००० ० ० १०,००० २७२१२
९० िविभ� रोगह� बारे तािलम पटक २०० ० ० २०० २२५२२
९१ िविवध खच� सं�ा १,५५० ३८७.५० ३८७.५० ७७५ २२७११
९२ शैि�क �ाले�र िनमा�ण, छपाई र िवतरण पटक १०० ० ० १०० २२५२२
९३ सि�य कृषकलाई पुर�ार िवतरण काय��म (९ वटा कृषक समूहलाई) पटक १०० ० ० १०० २२५२२
९४ संचार महसुल N/A ६०० ३०० १५० १५० २२११२
९५ सु�ेरी गाई भ��िसह�लाई पौ�ीक त�ह� खुवाउनको लािग अनुदान पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२
९६ �थानीय �रीय प�र�ा संचालन र �व�थापन पटक १२० ० ० १२० २२५२२
९७ �थानीय, �ादेिशक, राि�� य वा कुनै �कारको िवपदमा आक��क सहयोग गन� । पटक ५०० ० ० ५०० २२५२२
९८ समुदायमा देखा पन� रोगह� सन� र नसन� रोगह�को सचेतना मुलक काय��म पटक १०० ० १०० ० २२५२२
९९ समपुरक अनुदान लागत सहभािगता N/A २,३०० ० ० २,३०० २६४१२
१०० समूह , सिमित गठन र प�रचालन÷ अनुिश�ण पटक १५० ५० ५० ५० २२५२२
१०१ समािजक प�रचालक १ जनाको प�र�िमक (माछा �क) पटक ३०० १०० १०० १०० २२४१९
१०२ सेवा र परामश� खच� N/A १,८५० ९२५ ४६२.५० ४६२.५० २२४११
१०३ सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा N/A ३,६०० १,२०० १,२०० १,२०० २८१४३
१०४ सवारी साधन मम�त खच� N/A १,००० ३०० ३०० ४०० २२२१३
१०५ �ा� स��ी अिभमु�खकरण पटक २०० ० ० २०० २२५१२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१०६ �ा� सं�थाह�को लािग िनः शु� औषधी ख�रद िवतरण पटक १,००० ० ० १,००० २२५२२
१०७ सां�ृितक काय��मकाे समा�ी ख�रद तथा िवतरण N/A २०० ० ० २०० २५३१४
१०८ िसलाइ कटाइ तािलम N/A ५०० ० ० ५०० २२५१२
१०९ सोनमाई मेला �ा� िशिवर संचालन पटक ३०० ० ० ३०० २२५२२

८०२१८५०२२०१ - औरही नगरपािलकावडा नं.१
११० वडा नं १ मा खेलकुद समा�ी िवचरण N/A १०० ० ० १०० २२५२९
१११ वडा नं १ का अपा�लाइ समा�ी िवतरण N/A १०० ० ० १०० २२५२९
११२ वडा नं १ का काया�लय �व�थापन खच� N/A १०० ० ० १०० २२७११
११३ वडा नं १ का जे� नाग�रक स�ान काय��म N/A १०० ० ० १०० २२५२२
११४ वडा नं १ का लािग िसप िवकास तािलम N/A १०० ० ० १०० २२५१२

८०२१८५०२२०२ - औरही नगरपािलकावडा नं.२
११५ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा जन ह�र �ा.िव. चेपकट र जनता �ा.िव.फुलव�रया िव�ालय �व�थापन N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
११६ वडा नं २ मा रहेका कुलाे पैनी सरसफाइ N/A १०० ० ० १०० २२४१४

८०२१८५०२२०४ - औरही नगरपािलकावडा नं.४
११७ बृ�ारोपन (कृिष सडकह�मा) N/A १५० ० ० १५० २२५२२
११८ मैनब�ी तिलम (दिलत मिहला N/A २०० ० ० २०० २६३२१
११९ िमिथला आट� स��ी तािलम N/A २०० ० ० २०० २२५२२
१२० सडक ब�ी ख�रद तथा जडान N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२

८०२१८५०२२०५ - औरही नगरपािलकावडा नं.५
१२१ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा अितिथ स�ान तथा अ� काम प�रयोजनाको लािग N/A १०० ० ० १०० २२५२२
१२२ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको जे� नाग�रक स�ान काय��म N/A १०० ० ० १०० २२५२२
१२३ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा वृ�ारोपन काय��म N/A १०० ० ० १०० २२५२२
१२४ औरही नगरपािलका वडा नं. ५ मा काया�लय �व�थापन तथा अ� समेत N/A १०० ० ० १०० २२३१९
१२५ औरही नगरपािलका वडा नं. ५ मा रहेको अपा�ताको स�ान, साम�ी लगायत स�ान काय��म N/A १०० ० ० १०० २२५२२
१२६ पडा नं. ५ अ�्तगतका गाउटोल िभ� रहेको चौकह�मा सडक ब�ी ख�रद गरी जडान गन� । N/A ० ० ० ० २२५२२

८०२१८५०२२०६ - औरही नगरपािलकावडा नं.६
१२७ जे� नाग�रक स�ान काय��म N/A १०० ० ० १०० २२५२२
१२८ मा.िव.वै�रया िफ� मम�त N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
१२९ वाल िववाह स��ी तािलम N/A १०० ० ० १०० २२५२२

८०२१८५०२२०७ - औरही नगरपािलकावडा नं.७
१३० औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा मिहला �रोजगार िसलाई कटाई सीप मुलक तािलम पटक ० ० ० ० २२५२२
१३१ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा रहेको अपा�ता भएको ���लाई स�ान काय��म । पटक ० ० ० ० २२५२२
१३२ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा वडा�रीय साबुन तािलम पटक ० ० ० ० २२५२२
१३३ मिहला �ंमसेिवका काय��म N/A ५० ० ० ५० २२५२२
१३४ वडा नं. ७ को वडा काया�लय �व�थापन N/A १०० ० ० १०० २२७११

८०२१८५०२२०८ - औरही नगरपािलकावडा नं.८
१३५ वडा नं ८ का जे� नाग�रक स�ान काय��म N/A १२० ० ० १२० २२५२२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१३६ वडा नं ८ का दिलतलाइ मुढा तािलम N/A २२५ ० ० २२५ २२५१२
१३७ वडा नं ८ का भुइँया�थान र भुटन वपाेखरी सरसफाइ N/A ९८.५० ० ० ९८.५० २२५२२
१३८ वडा नं ८ मा खेलकुद समा�ी िवतरण N/A ३७ ० ० ३७ २२५२९
१३९ वडा नं ८ मा छठ पुजा महाे�व �व�थापन N/A ९५ ० ० ९५ २२७११
१४० वडा नं ८ मा बाल िबबाह तथा मिहला िहंसािव�� काय��म N/A १३० ० ० १३० २२५१२

८०२१८५०२२०९ - औरही नगरपािलकावडा नं.९
१४१ वडा नं ९ मा खेलकुद समा�ी िवतरण N/A १०० ० ० १०० २२७११

८०२१८५०२५०१ - संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म
१४२ सामुदाियक िवधालयका छा�ाह�लाइ िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन N/A १,२९४ ० ० १,२९४ २२५२९

८०२१८५०२५११ - संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (शसत� अनुदान)

१४३ अिभभावक िश�ा सं�ा ५० ० ५० ० २२५२२
१४४ अ�थायी तथा करार कम�चारीका लािग पोशाक सं�ा १० ० ० १० २११२१

१४५ आँखा नाक कान घाँटी तथा मुख �ा� स��� म. �ा. �यंसेिवकाह� तथा �ा� िश�कह�को लागी
अिभमु�खकरण सं�ा ८० ० ८० ० २२५२२

१४६ आधारभूत तथा आक��क सेवा �ुनतम सेवा मापद� अनुगमन स��� अिभमु�खकरण काय��म सं�ा १०० ० ० १०० २२५१२
१४७ आधारभूत तथा आक��क सेवाको लािग औषिध ख�रद सं�ा २,०५० १,०२५ १,०२५ ० २७२१३
१४८ आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�कका लािग तलब N/A २५,२२१ १२,६१०.५० ६,३०५.२५ ६,३०५.२५ २११११
१४९ आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�कका लािग पोशाक N/A ५८० ० ० ५८० २११२१
१५० आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�कका लािग महगी भ�ा N/A १,३९२ ४६४ ४६४ ४६४ २११३२
१५१ औजार उपकरण तथा �ा� समा�ी ख�रद, मम�त तथा �व�थापन सं�ा २०० १०० १०० ० २२५२२

१५२ औलो िनय�ण काय��मको अनुगमन एवम् मू�ा�न, औलो माहामारी �ने औलो �सीत �े�को छनौट गरी िबषािद छक� ने
(रे�ो�ीभ �ेइङ समेत), िव� औलो िनय�ण िदवस मनाउने तथा औलो िनय�णका लािग ब�िनकाय अ�रि�या सं�ा २० ० २० ० २२५२२

१५३
औषिध एवं �ाब सामा�ी ढुवानी, काय��मका लािग आव�क �ेशनरी तथा फम� फरमेट फोटोकपी, िबरामीको
���गत िववरण ई-िट.िब रिज�रमा अ�ाविधक, समुदाय प�रचालन ग�र �यरोग िवरामी िनदानका लािग �ेषण तथा
उपचार, िव� �यरोग िदवस

सं�ा ३५ ० ३५ ० २२३१९

१५४ औषिध लगायतका सामा�ीको ढुवानी तथा �र�ािकङ र िवतरण समेत सं�ा १०० ५० ० ५० २२३१९

१५५ औषिधको समुिचत �योग �वध�नको लािग साथी समुह िश�ा काय�कम ( peer group discussion) तथा आधारभूत �ा�
सेवा स��� �रीय उपचार प��ित अिभमु�खकरण तथा सिम�ा काय��म सं�ा १२५ ० ० १२५ २२५२१

१५६ औषधीको आपूित� र उपयोग, स��� काय��मह�को अनुगमन तथा मू�ाङकन सं�ा १०० ० १०० ० २२६११
१५७ कु�रोग प�ा लगाउन चम�रोग िसिवर N/A २०० ० २०० ० २२५१२
१५८ कु�रोगका िबरामीका प�रवार तथा िछमेिकको स�क�  प�र�ण सं�ा २० ० ० २० २२५२२

१५९
काय��मको िनयिमत अनुगमन तथा मु�ांकन ग�र काय��मको गुण�रीयता सुिन��चत गन�, �थलगत अनुिश�ण ग�र
�ा�किम�ह�को �मता अिभवृ��द, �यरोगका िबरामीको उपचारको नितजको कोहट� िव�ेषण तथा काय��मको
चौमािसक सिम�ा

सं�ा ५० ० ० ५० २२६११

१६० काया�लय संचालन तथा मसल� खच� सं�ा ५० ० ० ५० २२३१९

१६१ कालाजार माहामारी �ने �े�मा िबषािद छक� ने खच�, कालाजार रोगीह�लाई उपचारका लािग अ�ताल स� आउने
यातायात खच� अनुदान (�ित केस � १०००), कालाजार िवरामीह�को िविभ� प�र�ण गन� (�ित केस �. ५००० स�)

सं�ा १०० ५० ५० ० २२६११

१६२ ग�रव घर प�रवार पिहचान तथा प�रचय प� िवतरण काय��म N/A ३३० ० ० ३३० २२७११
१६३ ग�रव घर प�रवार पिहचान तथा प�रचय प� िवतरण काय��म N/A ९८४ ० ० ९८४ २११११
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१६४ ग�रव घर प�रवार पिहचान तथा प�रचय प� िवतरण काय��म N/A १२० ० ० १२० २२६११
१६५ ग�रव घर प�रवार पिहचान तथा प�रचय प� िवतरण काय��म N/A ६० ० ० ६० २२११२
१६६ ग�रव घर प�रवार पिहचान तथा प�रचय प� िवतरण काय��म N/A ५० ० ० ५० २२३१५
१६७ तरल नाईट� ोजन ढुवानी भ�ारण तथा िवतरण तथा �व�थापन सं�ा २४० ० १२० १२० २२५२१
१६८ तलव सं�ा ४१७ १३९ १३९ १३९ २११११
१६९ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान N/A ११,०९५ ० ११,०९५ ० २५३११
१७० तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान N/A १,७६९ ० १,७६९ ० २५३११
१७१ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान N/A ३,१४४ ० ० ३,१४४ २५३११
१७२ दानुरा �वेला खोप अिभयान सं�ा ४९ ४९ ० ० २२५२२

१७३ नवीकरणीय ऊजा� �िबिधह� ( लघु तथा साना जलिबधुत, सौय� ऊजा�, वायो�ास, वायोमास, ऊजा�को उ�ादनमुलक
प�र�योग) माफ� त ऊजा� उ�ादन र प�र�योग

N/A १,१३२ ० ० १,१३२ २२५२१

१७४ नसन� रोग स��� काय��म (अिभमु�खकरण, नसन� रोग तथा मानिसक �ा�स��� सचेतना
काय��म(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days ) )

N/A ७० ० ७० ० २२५१२

१७५ िनयिमत उपचार पुरा गन� िबरािमलाइ यातायात खच� N/A ६ ० ६ ० २२५२२
१७६ िनयिमत तथा पुण� खोप िदगोपना र खोप ढुवानी N/A २७१ ६७.७५ ६७.७५ १३५.५० २२३१९
१७७ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान N/A ३८६ ३८६ ० ० २५३११
१७८ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान N/A १,३६२ ० १,३६२ ० २५३११
१७९ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान N/A २१७ ० ० २१७ २५३११
१८० �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह� तथा िव�ालय कम�चारीको तलव N/A ४५७ ० ० ४५७ २११११
१८१ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह� तथा िव�ालय कम�चारीको तलव N/A ८१३ ० ० ८१३ २११११
१८२ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह� तथा िव�ालय कम�चारीको तलव N/A २,३६९ १,१८४.५० ५९२.२५ ५९२.२५ २११११
१८३ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह� तथा िव�ालय कम�चारीको पोशाक N/A ५०० ० ० ५०० २११२१
१८४ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��म N/A ४१० ४१० ० ० २२५२२
१८५ प�रवार योजन तथा �जनन �ा� काय��मका लािग औजार/उपकरण ख�रद N/A २७ २७ ० ० २२५२२
१८६ पशु �ा�थ �व�थापनको लािग ओषिध िवतरण पटक १४५ ० १४५ ० २२५२२
१८७ पशुप�छी तथा म� उपचार सेवा N/A ६० ० ० ६० २२५२२
१८८ पोषण काय��म (नेपाल सरकार) N/A ३४० ० ३४० ० २२५२२
१८९ पोषण काय��म (युनीसेफ) N/A १०० ० १०० ० २२५२२
१९० िब�ालय �ा� िश�ा, आमा समूह तथा �थानीय तहमा �ा�का लािग सामािजक �वहार प�रवत�न �व�द�न अिभयान N/A १२५ ० १२५ ० २२५२२
१९१ भकारो सुधार काय��म N/A ३०० १०० १०० १०० २२५२२
१९२ महामारी तथा �कोपज� रोगह�को अब�थामा RRT/ CRRT प�रचालन गन�, चौमािशक �र�ु तथा अिभमुखीकरण गन� N/A ६० ० ६० ० २२५२२
१९३ महीला �ा� �यं सेिवका काय��म (अध� वािष�क सिम�ा र िदवस मनाउने) N/A १२ ० १२ ० २२५१२
१९४ माटो प�र�ण गरी माटो सुधारको लािग साम�ी/ �िविध िवतरण/ ह�ा�रण पटक २०० ० ० २०० २२५२२
१९५ मातृ तथा नविशशु काय��म N/A ४० ० ४० ० २२५२२
१९६ मातृ तथा नविशशु काय��म अनुगमन तथा सुप�रवे�ण N/A १० ० १० ० २२५२२

१९७ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त आमा सुर�ा, ANC, �ानो झोला, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium
Gluconate र िनशु� गभ�पतन काय��म

N/A ९३५ ४६७.५० ० ४६७.५० २२५२२

१९८ मातृ तथा नविशशु काय��मका लािग ��� करार N/A २६६ १३३ ६६.५० ६६.५० २२४१९
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१९९ मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�क लािग तलब N/A ८,३८६ ४,१९३ २,०९६.५० २,०९६.५० २११११
२०० मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�क को लागी पोशाक N/A १६० ० ० १६० २११२१
२०१ मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�क को लागी महगी भ�ा N/A ३८४ १२८ १२८ १२८ २११३२

२०२
मानिसक �ा� स��ी मह�पूण� िदवस मनाउने (आ�ह�ा रोकथाम िदवस, मानिसक �ा� िदवस, अ�ाईमर
िदवस)मानिसक �ा� सम�ाबाट �भािवत ���का प�रवारका सद�ह� (�ाहारकता�ह� ) का लागी �मता
अिभि�धी काय��म

N/A १९ ० १९ ० २२५२२

२०३ रेिबज, सप�दंश आिदको जनचेतनास��� �चार �सार तथा िदवस मनाउने पशु पं�ी आदीबाट �ने ई�ुए�जा, बड� �ु, ए
यम आर िसि�सक�िसस, ट�ो�ा�ोिसस आदी िविभ� स�वारोग स��� रोकथाम र सचेतना काय��म

N/A २० ० २० ० २२५२२

२०४ राम म��र छेउमा सामुदाियक ध�ा�ला िनमा�ण वडा नं. ४ N/A ३,००० ० ० ३,००० २६३२२
२०५ रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय तह�रीय) N/A १०० ० १०० ० २२५२२
२०६ रोटा खोप सु�वात सं�ा १५ ० १५ ० २२५२२

२०७ वड� �ु रोग लगायत अ�रोगह�को िनय�णको लािग वैठक तथा नमुना संकलन गरी पठाउने तथा �देश तथा संघमा
�रपोिट�� गन�

N/A ७५ ० ० ७५ २२५२२

२०८ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान N/A १५८ ० १५८ ० २५३११
२०९ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान N/A ८९ ० ८९ ० २५३११
२१० िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान N/A ५५९ ० ५५९ ० २५३११
२११ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान N/A २०३ ० २०३ ० २५३११
२१२ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान N/A ३६१ ३६१ ० ० २५३११
२१३ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान N/A १,२७३ ० १,२७३ ० २५३११
२१४ िविभ� खोपह� लगाए वापत �ा��नेटरलाई पा�र�िमक N/A १२५ ० १२५ ० २२५२२
२१५ िवरामीको लािग ओ.िप.िड.िटकट (काव�न कपी सिहतको ) छपाई सं�ा १०० ० १०० ० २२३१५
२१६ िव� कु�रोग िदवस तथा अपांगता िदवसको उपल�मा काय��म सं�ा १५ ० १५ ० २२५१२

२१७ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

N/A ५११ ० ५११ ० २२५२२

२१८ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

N/A २८७ २८७ ० ० २२५२२

२१९ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (परंपरागत िव�ालय, वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

N/A १,८०२ ० १,८०२ ० २२५२२

२२० �थानीय तहका �ा� चौकी छपाई N/A ९० ३० ३० ३० २२३१५
२२१ �थानीय तहका �ा� चौकी पानी िवजुली N/A १५० ५० ५० ५० २२१११
२२२ �थानीय तहका �ा� चौकी,�ा �ा के र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को अ� भ�ा N/A १५० ५० ५० ५० २११३९
२२३ �थानीय तहका �ा� चौकी,�ा �ा के र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव N/A ११,६६० २,९१५ २,९१५ ५,८३० २११११
२२४ �थानीय तहका �ा� चौकी,�ा �ा के र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को पोशाक N/A ३०० ० ० ३०० २११२१
२२५ �थानीय तहका �ा� चौकी,�ा �ा के र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को �मण खच� N/A १५० ५० ५० ५० २२६११
२२६ �थानीय तहका �ा� चौकी,�ा �ा के र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को महगी भ�ा N/A ७२० २४० २४० २४० २११३२
२२७ �थानीय तहका �ा� चौकीको काया�लय सामान N/A ६०० २०० २०० २०० २२३११

२२८ �थानीय तहका �ा� सं�थाह�को मािसक, चौमािसक सिम�ा, सूचना संकलन, गुण�र सुधार साथै िवधुितय
�ितवेदनका लािग इ�रनेट सेवा समशुल भु�ानी समेत सं�ा ९७ ० ० ९७ २२११२

२२९ �थानीय �रीय एिककृत �ार��क वालिवकास योजना काया�शाला सं�ा ५० ० ५० ० २२५२२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
२३० समुदाियक भवन िनमा�ण वडा नं. २ N/A २,५०० ० ० २,५०० २६३२२

२३१
�ा� सं�थाबाट टाढा रहेका ब�ी तथा �ा� सेवामा कम प�ँच भएका कारागार, गु�ा, �ुल, बृ�ा�म, उ�ोग
भएको �े� , शहरी घना ब�ी लगायत अ� �यरोगका जो�खमयु� जनसं�ामा माई�ो�ोिपक �ा� लगायत अ�
सि�य �यरोग खोज पता�ल काय��म

सं�ा ३२ ० ३२ ० २२५२२

२३२ साव�जिनक धम�शाला तथा सभाहल र शैचालय वाल िनमा�ण वडा नं. ५ N/A ३,५०० ० ० ३,५०० २६३२२
२३३ साव�जिनक िव�ालयका िव�ािथ�ह�का लािग िनः शु� पाठयपु�क अनुदान N/A ३१९ ३१९ ० ० २५३११
२३४ साव�जिनक िव�ालयका िव�ािथ�ह�का लािग िनः शु� पाठयपु�क अनुदान N/A १,९९८ ० १,९९८ ० २५३११
२३५ साव�जिनक िव�ालयका िव�ािथ�ह�का लािग िनः शु� पाठयपु�क अनुदान N/A ५६६ ० ० ५६६ २५३११
२३६ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) सं�ा ४८१ ० ० ४८१ २५३११
२३७ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) सं�ा २५१ ० २५१ ० २५३११
२३८ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) सं�ा १,६४२ १,६४२ ० ० २५३११

१ पंूजीगत २,२२,९४७.३८ १५,६३० २३,६५३.१४ १,८३,६६४.२४
८०२१८५०२१०१ - औरही नगरपािलका

१ ९ वटै वडामा आब�कता हेरी नया कृिष सडक खो�ने N/A ४,००० ० ० ४,००० ३११५१
२ ९ वटै वडामा आब�कता हेरी िसचाई को लािग ट� ा�फम�र जडान पटक २,५०० ० २,५०० ० ३११५३
३ ९ वटै वडामा आब�कता हेरी िसचाई को लािग प��ंग सेट रा�े समूह ६,००० २,००० २,००० २,००० ३११५५
४ ९ वटै वडामा आव�कता हेरी कृिष िसंचाईको लािग िवद्युितकरण, तार, पोल जडान । सं�ा ७,००० ३,५०० ३,५०० ० ३११५३
५ ९ वटै वडामा �मीण सडक तथा कृिष सडकहरमा आव�कता हेरी �ाभेल गन� । पटक ० ० ० ० ३११५१
६ ९ वटौ वडाह�मा आव�ता हेरी खानेपानी आपुित�को लािग �ा� पाईप (अटोमेिटक) र अटोमेटीक वो�र� रा�े । पटक ५,५०० २,२०० २,२०० १,१०० ३११५६
७ AC LIGHT सडक बती N/A १,००० ० ० १,००० ३११५३
८ AC TOWER LIGHT जडान N/A ७,६७६.६३ ० ० ७,६७६.६३ ३११५३
९ इनरबा ���थान बाउ�� ीवाल िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३१११३
१० ए�ुले� ख�रद गन� । पटक ० ० ० ० ३११२१
११ औजार तथा उपकरण ख�रद पटक २०० ० ० २०० ३११२२
१२ औरही नगरापािलकाको बजार �े�मा िस.िस.�ामरा जडान गन� । N/A ५०० ० ० ५०० ३११२२
१३ कठुधार �हरी चाैकीमा टवाइलेट िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३१११२
१४ कठुधार बजारमा गाेल�र िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३१११२
१५ क��ुटर डे�टप, �ापटप, फोटोकपी मेिशन, इ�भटर, जेनेरेटर, ए.िस. िवद्युत साम�ी ज�ा मेिशनरी ख�रद पटक १,५०० ५०० ५०० ५०० ३११२२
१६ काया�लय फिन�चर ख�रद पटक ५०० ० ० ५०० ३११२३
१७ खु�ा िदशामु� घोषणा काय��म सफल पान�, शौचालयको �र� िवतरण गन� । पटक २,५०० ० ० २,५०० ३११५९
१८ जंगाहाखोला नदी िनय�ण काय��म (औरही गौशला पुलदेखी �ीपुरस� आ.व. तटब� िनमा�ण) गतवष�को भु�ानी वाँकी N/A ० ० ० ० ३११५४
१९ जाेगी र पदा�थ सहनीकाे धरभ�ा पुव�का ग�ीह� ढलान N/A ३०० ० ० ३०० ३११५१
२० टी��कया �ीपुर कालोप�े सडक मम�त स�ार N/A ० ० ० ० ३११५१
२१ ठे�ा लगाउनु पूव� कुनै पोखरी सरसफाई गनु� पन� भए औिच� हेरी पोखरी सरसफाई गन� । पटक २०० ० ० २०० ३११५९
२२ न.पा. भवन उ�र िपपल गािछदेखी पूव�को बाटो ढलान गतवष�को भु�ानी �न वाँकी N/A २०५.१४ ० २०५.१४ ० ३११५१
२३ न.पा.सडक िनमा�ण आयोजनाका लािग DPR तयार गन� । पटक ० ० ० ० ३११५१
२४ नगरिभ�का सडकह�मा माटाेकाे काम गरी �ाभेल गन� N/A ७,५०० ० ० ७,५०० ३११५१
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
२५ पशु सेवा शाखामा ट� े िवज िनमा�ण N/A २०० ० ० २०० ३१११२
२६ फाेि�ग मेिशन ख�रद N/A ३५० ० ० ३५० ३११२२
२७ ���थान वाउ��  वाल िनमा�ण वडानं. ५ N/A ० ० ० ० ३११५९
२८ बै�रयादेखी जंगहा खाेला �दै कठुधारस� िवधुतीकरण N/A २,३५० ० ० २,३५० ३११५३
२९ िभ� वडामा आव�कता हेरी ह्युमपाईप ख�रद गरी जडान गन� । पटक २,५०० ० २,५०० ० ३११५९
३० भोइल मा. िब. मा रंग रोगन गन� पटक २०० ० ० २०० ३११५९
३१ मेिशनरी तथा औजार N/A ० ० ० ० ३११२२
३२ मे�धो कुलो मम�त N/A ० ० ० ० ३११५९
३३ रा िव ज मा िव काे िफ� मम�त गेट िनमा�ण काेठा मम�त तथा फिनच�र �व�थापन N/A १,००० ० ० १,००० ३१११३
३४ रामबीर राउको घरदेखी महारानी जीको रोड स� कृिष सडक िनमा�ण N/A ८०० ० ८०० ० ३११५१
३५ राि�्य जनता िवधालय कठुधारकाे मम�त तथा फिन�चर �व�थापन N/A १०० ० ० १०० ३१११३
३६ वडा नं २ काे भूइया बाबा म��रकाे साै�य�करण N/A ३०० ० ० ३०० ३१११३
३७ वडा नं २ चेपकट पु�कालय भ�ा पि�म कुटी जाेडने राेड ढलान N/A १,९०० ० ० १,९०० ३११५१
३८ वडा नं २ चेपकट मुसहरी च�र सदाकाे घरदेखी राम अवतार सदाकाे घरस� ढलान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
३९ वडा नं २ मा कुबेर ढु�ेलकाे घरदेखी भरत उपा�ायकाे घरस� ढलान N/A ८०० ० ० ८०० ३११५१
४० वडा नं २ मा चेपकटकाे ���थान र कुटी जाेडने राेडहरमा �ाभेल गन� N/A २,००० ० ० २,००० ३११५१
४१ वडा नं ३ काे मु�ीम म��ददेखी पुव� पुर�ाहा जाने बटाे ढलान N/A ३,००० ० ० ३,००० ३११५१
४२ वडा नं ३ मा दिलत धमा�शालाकाे क�ाउनडवाल टाेइलेट तथा िफ� मम�त N/A ८०० ० ० ८०० ३१११३
४३ वडा नं ३ मा राम छिवला रायकाे घरदेखी साउजी टाेल स� सडक ढलान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
४४ वडा नं ४ काे खेनाइ महताे धरदेखी िकशाेरी रायकाे धरस� िप िस िस ढलान N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
४५ वडा नं ४ काे राजे यादवकाे घरदेखी िवरे� यादवकाे धरस� िप िस िस ढलान N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
४६ वडा नं ४ गाैशाला स�ी मुल सडकदेखी मुसुककाे घरस� ढलान N/A २,००० ० ० २,००० ३११५१
४७ वडा नं ४ मा मुल सडकदे�ख हिटया ला�े बजारस� ढलान N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
४८ वडा नं ४ िवजेन� रायकाे घरदेखी राम सेवक दासकाे घरस� ढलान N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
४९ वडा नं ५ काे अधुराे ���थान पुरा गन� N/A १,५०० ० ० १,५०० ३१११३
५० वडा नं ५ मा देवल िकशाेर रायकाे घरदेखी राम एकबाल रायकाे घरस� ढलान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
५१ वडा नं ६ काे ���थान मम�त तथा भुइ ढलान N/A १,७०० ० ० १,७०० ३१११३
५२ वडा नं ७ काे ल�ण रायकाे घरदेखी माइ�थान मंिदरस� ढलान N/A २,००० ० ० २,००० ३११५१
५३ वडा नं ७ मा बिद�बास जले�र जाने सडकदेखी देवशरण माेची �दै राम चरण महताेकाे घरस� ढलान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
५४ वडा नं ७ मा राम �वेश रायकाे घरदेखी पुलस� ढलान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
५५ वडा नं ८ काे राम जानकी कुटटीकाे अधुराे धम�शाला िनमा�ण N/A २,५०० ० ० २,५०० ३११११
५६ वडा नं ८ काे िवचला टाेलकाे साव�जिनक पाेखरीमा माटाे पुन� N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
५७ वडा नं. १ औरही बजारमा साव�जिनक शौचालय िनमा�ण गन� । पटक १,२०० ० ० १,२०० ३११५९
५८ वडा नं. १ को पोखरीको िडलमा अधुरो धम�शाला िनमा�ण । पटक ० ० ० ० ३११६१
५९ वडा नं. १ को बजारमा रहेको धम�शालालाई थप िनमा�ण गन� । पटक ० ० ० ० ३११६१
६० वडा नं. १ को बुढाईनारबाट ���थान स�को सडक ढलान गन� । पटक ८०० ० ० ८०० ३११५१
६१ वडा नं. १ मा हाटबजार ला�े �थललाई �व��थत बनाउन, ढलान गन� सेड िनमा�ण गन� । पटक ० ० ० ० ३११५९
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
६२ वडा नं. २ को पोखरीको िडलमा अधुरो धम�शाला िनमा�ण । पटक १,५०० ० ० १,५०० ३११६१
६३ वडा नं. २ चेपकट कुिट निजक पैिनमा २ वटा क�ट� िनमा�ण गन� । पटक ० ० ० ० ३११५१
६४ वडा नं. २ ��थत मुसहर ब�ी चेपकटमा सोलार तीन थान जडान N/A ४५० १५० १५० १५० ३११५९
६५ वडा नं. ३ मा म��त छत ढलान गन� । N/A ५०० ० ० ५०० ३११६१
६६ वडा नं. ३ मा सोगारथ रायको घरदेखी उ�र तफ�  ब�ास� नयाँ कृिष सडक िनमा�ण गन� । N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
६७ वडा नं. ४ ��थत आ��ान �चार संघको लािग ज�ा पुरेर भवन िनमा�ण गन� । पटक १,००० ० ० १,००० ३११६१
६८ वडा नं. ५ को अधुरो धम�शालामा थप िनमा�ण गन� । पटक ० ० ० ० ३११६१
६९ वडा नं. ५ को कृ� म��र िनमा�ण गन� । पटक ० ० ० ० ३११५९
७० वडा नं. ५ को महारानी �थानको म��र िनमा�ण र र�रोगन गन� । पटक ५०० ० ० ५०० ३११५९
७१ वडा नं. ७ को कुटी पोखरीको पूव�प�ीको िडलमा घाट िनमा�ण गन� । पटक १,२०० ० ० १,२०० ३११५९
७२ वडा नं. ७ को बाबा कुटीको िडलमा धम�शाला िनमा�ण गन� । पटक ० ० ० ० ३११६१
७३ वडा नं. ८ को कु�ीमा धम�शाला िनमा�ण N/A २,००० २,००० ० ० ३११६१
७४ वडा नं. ८ िबचला टोलमा पन� साव�जिनक पोखरीमा माटो पुरी धम�शाला । पटक ० ० ० ० ३११६१
७५ वडा नं. ८ मेन रोडदेखी गंगारामको घर �दै पि�मवारी टोलस� िप.िस.िस.ढलान गन� पटक १,५०० ० ० १,५०० ३११५१
७६ वडा नं. ८ हक� पुर जाने बाटोमा पन� साव�जिनक कानु समाजको ज�मा धम�शाला िनमा�ण । पटक ८०० ० ० ८०० ३११६१
७७ वडा नं. ८ हक� पुर बाटोदेखी वनटोलमा दिलत टोलमा िप.िस.िस.ढलान गन� । पटक १,००० ० ० १,००० ३११५१
७८ वषा� बाढीले िवगारेका सडकह� मम�त संभार गन� आव�ता हेरी खच� गन� । पटक १,५०० ० ० १,५०० ३११५१

७९ िव�ालयह�को भौितक सुधार िनमा�ण एवं मम�त (िव�ालयको माग र लागत इ��मेटको आधारमा िश�ा सिमितको िनण�य
अनुसार पटक २,५०० ० ० २,५०० ३११५९

८० िविभ� वडामा ढलान भई अधुरो रहेका सडकमा आव�कता हेरी ढलान सडक थप गन� । पटक ० ० ० ० ३११५१
८१ िव�ु दश� आ.िव.किवलासामा खानेपानी �व�थापन तथा शौचालय िनमा�ण N/A ४०० ४०० ० ० ३११५९
८२ �ी �साद मा िव मा िवधुतीकरण N/A ५०० ० ० ५०० ३११५३
८३ �ी �साद मा.िव. पोखरी िडलमा कवरगाहा वाउ��� वाल पुरा गन� । पटक ८०० ० ० ८०० ३११५९
८४ �ी �साद मा.िव.मा िस.िस.िट.िभ �ामरा जडान गन� । पटक ५०० ० ० ५०० ३११२२
८५ �ीपुर एन.सेल.को टावर देखी �ाम यादवको खिलयान स� कुलो सफाई तथा मम�त N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
८६ सुगा बाधमा पुल िनमा�ण गत वष�को भु�ानी �न वाँकी N/A ५०७.१२ ० ० ५०७.१२ ३११५१
८७ सश� �हरी बल नेपाल ९ नं गणकाे मेश िनमा�ण तथा �व�थापन N/A ५०० ० ० ५०० ३१११२
८८ साे�ी दशै मा िव मा िवधुतीकरण N/A ३०० ० ० ३०० ३११५३
८९ साेनामाइ आधारभुत िवधालयमा क��ुटर �ाेजे�र र फिन�चर ख�रद N/A ५०० ० ० ५०० ३११२२
९० साैय� उजा� N/A ४,००० ० ० ४,००० ३११५३
९१ िसचाईको कुलोह� भएका वडाह�मा आव�कता हेरी मम�त संभार गरी सुचा� गराउने । पटक २,००० ० १,००० १,००० ३११५९
९२ सो�ी दश� मा.िव.�ीपुरमा खेल मैदान िनमा�ण (भिलवल,फुटवल, बा�ेटवल बल र �ाटिम�न बल) पटक ५०० ० ० ५०० ३११५९
९३ सोनामाई म��र प�रसर �व��थत बनाई �हाँको सडक ढलान गन� । पटक २,५०० ० ० २,५०० ३११५१
९४ सोनामाई म��रलाई आकष�क र �व��थत बनाउन DPR तयार गन� । पटक ० ० ० ० ३११५९

८०२१८५०२२०१ - औरही नगरपािलकावडा नं.१
९५ धम�शाला िनमा�ण N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९
९६ म��त मम�त N/A २७५ ० ० २७५ ३११५९
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�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
९७ वडा नं १ का ६ वटा सडकअ�मा �ाभेल गरी ढलान गन� N/A ४,४०० ० ० ४,४०० ३११५१
९८ वडा नं १ का अधुराे क�ट� पुरा गन� N/A ४०० ० ० ४०० ३११५१
९९ वडा नं १ का नयाँ कृषी सडक िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
१०० वडा नं १ का म��दमा माटाे पुरी �ाभेल गरी भइ ढलान गन� N/A ३०० ० ० ३०० ३१११२
१०१ वडा नं १ का िवधुतीकरण N/A ९०० ० ० ९०० ३११५३
१०२ वडामा िन� िल�खत बाटोह�मा आव�कता अनुसा माटो पुन� र �ाभेल गन� काम गरी ढलान गन� । वडा नं. १ देखी ५ स� N/A २,६२५ ० ० २,६२५ ३११५९
१०३ िवद्युितकरण सामा�ी ख�रद तथा जडान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९
१०४ िविभ� कृिष सडक िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
१०५ िविभ� सडकह�मा आव�कता अनुसार माटो पुरी �ाभेल गन� N/A ७०० ० ० ७०० ३११५९

८०२१८५०२२०२ - औरही नगरपािलकावडा नं.२
१०६ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा कृिष िवद्युतीकरण र पोल तार ख�रद गन� । N/A १,००० ० ० १,००० ३११५३
१०७ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा खानेपानी हे� सेट पाईप जडान गन� । N/A ४०० ० ० ४०० ३११५६

१०८ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा फुलव�रया िदनेश महतोको घरदेखी उ�र जाने बातो र रामदुलार साह र �िदप
खडकाको घरदेखी रामबिलको घरस� ढलान गन� ।

N/A ७०० ० ० ७०० ३११५१

१०९ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा म��त िनमा�ण गन� । N/A ० ० ० ० ३११६१
११० औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा रहेको कृिष सडक बाटो मम�त र �ाभेल र माटो पुन� । N/A ० ० ० ० ३११५१

१११ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा रामनाथ साह र स� नारायण महतोको घरदेखी पि�म कु�ो स� र ह�र साहको
घरदेखी उ�र निवन साहको घरस� िप.िस.िस.ढलान गन� ।

N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९

११२ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा �ी �.िस.मा.िव.औरही भवन सजावट N/A २०० ० ० २०० ३११२३
११३ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा सािवक औरही वडा नं. ७ चेपकट टोलमा ���थान िनमा�ण गन� । N/A ७५० ० ० ७५० ३१११२

११४ औरही नगरपािलका वडा नं. २ मा सािवक औरही वडा नं. ८ चेपकट मुसहरी टोल जोगी साहको घरदेखी वन जोखवाको
घरस� ढलान गन� ।

N/A ३५० ० ० ३५० ३११५१

११५ औरही नगरपािलका वडा नं. २ सािवक औरही वडा नं. ५ दिलत शौचालय N/A ० ० ० ० ३११५९
११६ भुईया बाबा कुलबारीया टोलमा मुसहर ब�ीमा रहेको अधुरो घेरावेरा N/A ११३.६७ ० ० ११३.६७ ३११५९
११७ वडा नं २ काे म��दमा थप त�ा िनमा�ण N/A ४०० ० ० ४०० ३१११३
११८ वडा नं २ का सडकह�मा माटाे पुन� तथा �ाभेल गन� N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
११९ वडा नं २ मा नयाँ कृषी सडक िनमा�ण N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
१२० वडा नं २ सािवक वडा नं ५ काे भुइबाबाकाे धेराबेरा N/A २०० ० ० २०० ३१११३
१२१ वडा नं. २ अ�्तगत रहेको सडक स�ूण� �ािमण सडकह�मा आव�कता अनुसार �ाभेल गन� । N/A ४९० ० ० ४९० ३११५१

१२२ वडाका िन� िल�खत बाटोह�मा आव�कता अनुसार माटो पुन� र �ाभेल गन� काम गरी ढलान गन� गतवष�को भु�ानी �न
वाँकी)

N/A २,०७५.३९ ० ० २,०७५.३९ ३११५१

८०२१८५०२२०३ - औरही नगरपािलकावडा नं.३

१२३ औरही न.पा. वडा नं. ३ अ�्तगत चेपकट टोलभ�ा पि�म जंघा खोलास�को बाटोमा �ीपुरको कुलोमा क�ट� िनमा�ण
गन�।

N/A ५०० ० ० ५०० ३११५५

१२४ औरही न.पा. वडा नं. ३ को वडाको क�ाउ� िभ� रहरेको अधुरो भवनमा छत ढलान, �ा�र तथा रंगरोगन गन� । N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९
१२५ कृिष सडकह�को लािग ह्यूमपाईप ख�रद गरी जडान । N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
१२६ कृिष िसंचाईको लािग पोल, तार ख�रद गरी जडान गन� । N/A २,००० ० ० २,००० ३११५३
१२७ वडा नं. ३ अ�रगत अटोमेिटक पाईप जडान । N/A ० ० ० ० ३११५६
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१२८ वडा नं. ३ अ�्तगत �ाभेल तथा ढलान गन� । N/A २,००० ० ० २,००० ३११५१
१२९ वडा नं. ३ अ�्तगत धम�शाला िनमा�ण । N/A ९०० ० ० ९०० ३११६१
१३० वडा नं. ३ अ�्तगत नयाँ कृिष सडक िनमा�ण N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
१३१ वडा नं. ३ अ�्तगत िल� सडकह�मा माटो पुरी �ाभेल गन� । N/A ६०० ० ० ६०० ३११५१

८०२१८५०२२०४ - औरही नगरपािलकावडा नं.४
१३२ कवरगाहा व�रप�र पखा�ल िनमा�ण । N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
१३३ महािवर यूवा �� भवन िनमा�ण । N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
१३४ राम�ेही यादवको खेत देखी बै�रयावालाको पुलस�को बाटोमा माटो �ाभेल गन� । N/A ८०० ० ० ८०० ३११५१
१३५ िविभ� नयाँ कृिष सडक िनमा�ण । N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
१३६ िविभ� वाटोमा आव�ता अनुसार माटोपुरी �ाभेल गरी ढलान गन� । N/A ४,३०० ० ० ४,३०० ३११५१
१३७ �ी महािवर यूवा �व भवन िनमा�ण N/A २०० ० ० २०० ३११५९

८०२१८५०२२०५ - औरही नगरपािलकावडा नं.५
१३८ औरही नगरपािलका वडा नं ५ को साव�जिनक धम�शाला महादेव पोखरीको िडल घेरावेरा गन� । N/A ० ० ० ० ३११५९
१३९ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा खगेस रायको घरदेखी िवकाउ रायको इनार स� िप.िस.िस.ढलान । N/A ० ० ० ० ३११५१

१४० औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको झग� मु�खयाको घरदेखी उ�र तफ�  सुरे� म�लको घरस� माटो पुरी �ाभेल
गन� ।

N/A ० ० ० ० ३११५१

१४१ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको देवल िकशोर रायको उ�र तफ�  राम एकवाल रायको घरस� िप.िस.िस. ढलान । N/A ० ० ० ० ३११५१
१४२ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको �ेमलालको घरदेखी पि�म तफ� बाट जाने बाटोमा माटो पुरी �ाभेल गन� । N/A ० ० ० ० ३११५१
१४३ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको पुरानो सडकह�मा माटोपुरी �ावेल गन� N/A ० ० ० ० ३११५१

१४४ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको रहेका ह�रनारायण रायको घरदेखी गगन म�लको घर �ँदै िसनेही रायको
घरस� प�ी ढलान गन� ।

N/A ० ० ० ० ३११५१

१४५ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको रहेको रामिवर रायको घरदेखी �ेमलाल यादको घरस� िप.िस.िस.ढलान । N/A ० ० ० ० ३११५१
१४६ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको रामदरेश साहको घरदेखी िसयासरणको घरस� �ाभेल गन� । N/A ० ० ० ० ३११५१
१४७ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको रामिवलास रायको खेत देखी अधुरो सडक िसमास� पुरा गन� । N/A ० ० ० ० ३११५१

१४८ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको रामिवलास रायको पोखरीदेखी दि�ण तफ� को िसमाना स� कृिष सडक िनमा�ण
।

N/A ० ० ० ० ३११५९

१४९ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको वडा काया�लय भ�ा पूव� साव�जिनक ज�ाको माटो पुरी वाउ���  वाल चारै ितर
गन� ।

N/A ० ० ० ० ३११५९

१५० औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको शुमन नारायण रायको घरदेखी हजारीको घरस� िप.िस.िस.ढलान । N/A ० ० ० ० ३११५१
१५१ औरही नगरपािलका वडा नं ५ मा रहेको �ीपुर बजारको पूव� तफ�  दि�ण तफ� बाट वाउ�� ी वाल िनमा�ण । N/A ० ० ० ० ३११५९

१५२ औरही नगरपािलका वडा नं. ५ मा रहेको �ीपुर िटमिकया बजार जाने सडक दे�ख लुटन िम�का ईं�ा भ�ा �ँदै अगले�रा
मुसरी टोल स� सडक �ाभेल गन� ।

N/A ० ० ० ० ३११५१

१५३ वडा न  ं ५ का ४ वटा सडक ख�मा �ाभेल गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
१५४ वडा न  ं ५ का ५ वटा सडक ख�मा िप िस िस ढलान N/A ३,२०० ० ० ३,२०० ३११५१
१५५ वडा न  ं ५ का पुरानाे वडा काया�लय पूव�पटीका साव�जिनक ज�ा तथा महादेव म��रकाे पाेखरीकाे घेराबेरा N/A १,४५० ० ० १,४५० ३१११३
१५६ वडा न  ं ५ मा कृषी सडक िनमा�ण N/A ८५० ० ० ८५० ३११५१

८०२१८५०२२०६ - औरही नगरपािलकावडा नं.६
१५७ िविभ� बाटो (गाँउ �क) मा �ाभेल तथा ढलान गन� । N/A ६,४०० ० ० ६,४०० ३११५१
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१५८ िविभ� बाटो बाटोमा �ाभेल गन� । N/A ४०० ० ० ४०० ३११५१

८०२१८५०२२०७ - औरही नगरपािलकावडा नं.७
१५९ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा खानेपानी N/A १०० ० ० १०० ३११५६
१६० औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा माई�थान पोखरी िजन�धार गन� । N/A १०० ० ० १०० ३११५९
१६१ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा रहेको आव�कता अनुसार सडकमा नाला िनमा�ण । पटक ८०० ० ० ८०० ३११५१
१६२ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा रहेको कृिष िसंचाई प��� सेट जडान गन� । पटक ८०० ८०० ० ० ३११५५
१६३ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा रहेको नयाँ कृिष सडक िनमा�ण गन� । N/A ० ० ० ० ३११५१
१६४ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा रहेको बाबाकु�ी तथा राम जनकी कु�ी िनमा�ण । पटक ० ० ० ० ३११५९
१६५ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा रहेको भैरवबाबामा �ाभेल गन� । पटक ० ० ० ० ३११५१
१६६ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा रहेको िवकाउ रायको घरदेखी अगाडी इनारमा िनज�धर गन� । पटक १०० ० ० १०० ३११५६
१६७ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा िवद्युत तारपोल, तार ख�रद गरी जडान गन� । N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
१६८ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा िविभ� ग�ीमा वा सडकमा िप.िस.िस.ढलान गन� । N/A २,६०० ० ० २,६०० ३११५१
१६९ औरही नगरपािलका वडा नं. ७ मा िवषरा भाई�थानमा ईटा पुरी �ाभेल गन� । पटक ० ० ० ० ३११५१
१७० कृिष सडक िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
१७१ प�ी नाला अधुरो िनमा�ण N/A १,६५० ० ० १,६५० ३११५१
१७२ वडा नं ७ का मिहलाह�लाइ िनशु� िसलाइ मेिसन िवतरण N/A ७०० ० ० ७०० ३११२२
१७३ वडा नं ७ का िवषहरा माइ�थानमा बाउ�� ी वाल र रेिल� N/A २५० ० ० २५० ३१११३
१७४ वडा नं ७ मा रहेका बाबा र रामजानकी कुटीमा इटाले पुन� N/A ५०० ० ० ५०० ३१११३
१७५ वडा नं. ७ मा खानेपानी तथा सरसफाई , सडक नाला िनमा�ण । N/A १०० ० ० १०० ३११५६
१७६ िवद्युितयकरण पोल, तार ख�रद तथा जडान N/A ८०० ० ० ८०० ३११५३

८०२१८५०२२०८ - औरही नगरपािलकावडा नं.८
१७७ नयाँ कृिष सडक र सो सडकमा ह्युमपाईप ख�रद N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
१७८ ���थान अधुरो मम�त N/A २५० ० ० २५० ३११५९
१७९ भुईया�थान धम�शाला अधुरो मम�त N/A ५०० ० ० ५०० ३११६१
१८० रामजानकी कु�ीमा भएको रामजानकी म��रमा टायल माव�ल लगाउने । N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
१८१ वडा नं ८ का वडा काया�लयकाे छाना िनमा�ण तथा रेिल� जडान N/A ३५० ० ० ३५० ३११११
१८२ वडा नं ८ का अधुराे बनटाेलवा धमा�शाला िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३११११
१८३ वडा नं ८ का कृषी सडकह�मा िवधुतीकरण N/A ५,००० ० ० ५,००० ३११५३
१८४ वडा नं ८ मा नयाँ कृषी सडक िनमा�ण तथा पुरानाेलाइ िजना�धार N/A ३०० ० ० ३०० ३११५१
१८५ वडा नं ८ मा सडक बती ख�रद तथा जडान N/A ४६.५० ० ० ४६.५० ३११५३
१८६ वडा नं ८ मा �यमपाइप ख�रद तथा जडान N/A ९८ ० ० ९८ ३११५१
१८७ वडा नं. ८ अ�्तगत पन� िविभ� सडकह�को प�� ढलान उपभो�ा सिमित गत आवको भु�ानी �न बाँकी N/A १,९२२.९० ० ० १,९२२.९० ३११५१
१८८ वनटोलमा धम�शाला N/A ५०० ० ० ५०० ३११६१
१८९ िवद्युितकरण पोल, तार जडान हरकपुर जाने वाटोमा N/A ७०० ० ० ७०० ३११५१

८०२१८५०२२०९ - औरही नगरपािलकावडा नं.९
१९० अ�े�रा र लंकाटोलमा रहेको अधुरो दिलत ढलान पुरा गन� । N/A ७०० ० ० ७०० ३११५१
१९१ कदम चौक अ�े�रा साव�जिनक अधुरो ढलान पुरा गन� । N/A ७०० ० ० ७०० ३११५१
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अनुसूची ७

�. हजारमा

औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७६/७७
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,२३,२०८ नेपाल सरकार : २,२३,२०८
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,६४,११२.६६ ऋण : ० �देश सरकार : २४,१६७
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम इकाई
आयोजनाको कुल
ि�याकलापको

स�ूण� काय� म�े
गत आ.व.स�को

आ.व. को ल�
कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१९२ जनता िन आ िव अ�े�रा िवधालयकाे भवन मम�त र िपः �मा माटाे परी पखा�ल िनमा�ण N/A १,४०० ० ० १,४०० ३१११३
१९३ वडा नं ९ का ७ वटा सडकख�मा माटाे पुरी �ाभेल गरी ढलान गन� N/A ४,४०० ० ० ४,४०० ३११५१
१९४ वडा नं ९ का अ�े�रा महादेव म��र मम�त स�ार N/A ६०० ० ० ६०० ३१११३
१९५ वडा नं ९ का भवानीगंज ���थानकाे पखा�ल िनमा�ण पला�र र रंगराेगन N/A ५०० ० ० ५०० ३१११३
१९६ वडाको िविभ� सडकह�मा माटो पुरी �ाभेल गरी ढलान गन� । N/A ३,५०० ० ० ३,५०० ३११५१
१९७ िवद्युितकरण िसंचाई पोल, तार ट� ा�फरमर ख�रद तथा जडान गन� । N/A १,९०० ० ० १,९०० ३११५३

८०२१८५०२५११ - संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (शसत� अनुदान)

१९८ खोप के� िनमाण� सं�ा ३९२ ० ३९२ ० ३११५९
१९९ ग�रव घर प�रवार पिहचान तथा प�रचय प� िवतरण काय��म N/A २७० ० ० २७० ३११२२
२०० िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण N/A ३,८१२ ० १,९०६ १,९०६ ३११५९
२०१ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण N/A १,०८० १,०८० ० ० ३११५९
२०२ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण N/A ६०८ ० ० ६०८ ३११५९
२०३ �ीपुर झो.पु, औरही नगरपािलका, महो�री N/A ६,००० २,००० २,००० २,००० ३११५१
२०४ सहकारी िसचाई, साना िसचाई मम�त स�ार तथा िनमा�ण पटक ५०० ० ५०० ० ३११५५

८०२१८५०२५२१ - �देश सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (शसत� अनुदान)

२०५ काकाय�पािलकाबा पेश भै �देशबा६ �ीकृत योजनाह� N/A १०,००० ० २,५०० ७,५०० ३११५१
२०६ काय�पािलकावाट �ीकृत भई �देशवाट छनौट भएका योजनाह� N/A ३,००० १,००० १,००० १,००० ३११५९


