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अनुसूची ७

�. हजारमा

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

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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 २,७७,२८१.७२ १,०१,३८१ ४०,३८१.३६ १,३५,५१९.३६

८०२१८५०२१०१ - औरही नगरपािलका
१ अगरबित बनाउने तािलम N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
२ अनुगमन, मू�ांकन खच� N/A ८२५ २७५ २७५ २७५ २२६११
३ अ� काया�लय संचालन खच� N/A ४५० १५० ० ३०० २२३१९
४ इ�न (काया�लय �योजन) N/A १,५०० ५०० ५०० ५०० २२२१२
५ इ�न (पदािधकारी) N/A ७२० २४० २४० २४० २२२११
६ एकल मिहला �मता बृ�� तािलम N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
७ एकल मिहलालाइ �मता बृिद गन� काय��म N/A ४५० ० ० ४५० २२५२२
८ औषधी ख�रद N/A ५०० ० ० ५०० २७२१३
९ कम�चारीको बैठक भ�ा N/A ३०० १०० १०० १०० २११३४
१० कोिभड १९ स��� जनचेतनामुलक काय��म N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
११ कोिभड १९ स��� सडक नाटक N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
१२ खेलकुद समा�ी ख�रद तथा िवतरण N/A १,००० ० ० १,००० २२३१३
१३ घरभाडा N/A २,१०० ७०० ७०० ७०० २८१४२
१४ जे� नाग�रक स�ान काय��म N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
१५ दहेज �था उ�ुलन स��ी काय��म N/A ४५० ० ० ४५० २२५२२
१६ धम� सं�ृित काय��म खच� N/A ९०० ३०० ३०० ३०० २५३१४
१७ धम� सं�ृित �व�धनको लािग वादवाधन ख�रद तथा ह�ा�रण N/A ५०० ० ० ५०० २५३१४
१८ नगर मिहला �मंसेिवकाको मािसक भ�ा N/A ८०० ० ० ८०० २११३९
१९ नगर वृतिच� िनमा�ण (संि��) N/A २५० ० ० २५० २२५२९

२० नगरको कोिभड िवरामीको उपचार के� जानकी एकाडिमक ह��टल गोट बनौलीको लािग �ा� सामा�ी तथा औषधी
ख�रद तथा ह�ानतरण

N/A ५०० ० ० ५०० २२५२९

२१ नगरपािलकाको सुर�ाको लािग से�ु�रटी गाड�को �व�थापन खच� N/A १,४०० ० ० १,४०० २२४११
२२ िनकासा िफता� N/A ६,५०० ६,५०० ० ० २८२१९
२३ िनकासा िफता� २०७७।०७८ N/A ५८,७०० ५८,७०० ० ० २८२१९
२४ प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� N/A १,८०० ६०० ६०० ६०० २२३१५
२५ पदािधकारी अितिथ स�ार N/A २,८८० ९६० ९६० ९६० २११४२
२६ पदािधकारी चाडपव� खच� N/A ७५० २५० २५० २५० २११४२
२७ पदािधकारी बैठक भ�ा N/A १,५०० ५०० ५०० ५०० २११४१
२८ पदािधकारी यातायात खच� N/A ३,००० १,००० १,००० १,००० २११४२
२९ पदािधकारी संचार खच� N/A २,८८० ९६० ९६० ९६० २११४२
३० �जनन �ा� स��� काय��म N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
३१ पु�क तथा साम�ी खच� N/A ४५० १५० १५० १५० २२३१३
३२ पानी तथा िबजुली N/A ९०० ३०० ३०० ३०० २२१११
३३ पा�र�िमक कम�चारी N/A २०,५५० ६,८५० ६,८५० ६,८५० २११११
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�. हजारमा

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

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
३४ पोशाक N/A ८०० ० ० ८०० २११२१
३५ बैदेिशक राेजगार काय��म N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
३६ बाल बािलकाकाे अिधकार स��ी काय��म N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
३७ बाल िववाह िव�� सचेतनामुलक काय�क� N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
३८ बाल सराेकार सकरा�क साेच काय��म N/A ४५० ० ० ४५० २२५२२
३९ िबधालय छा�ा आ�र�ा काय��म N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
४० िबमा तथा नवीकरण खच� N/A १५० ० ० १५० २२२१४
४१ �मण खच� N/A २४० ८० ८० ८० २२६१२
४२ मैनबित बनाउने तािलम N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
४३ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा स�ालन खच� N/A ७५० २५० २५० २५० २२२२१
४४ मसल� तथा काया�लय सामा�ी N/A १,५०० ५०० ५०० ५०० २२३११
४५ महंगी भ�ा N/A १,२०० ४०० ४०० ४०० २११३२
४६ मिहला अिधकार स��� सचेतनामुलक काय�क� N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
४७ मिहला समुह र सिमतीलाई सहकारी आब� काय��म N/A ४५० ० ० ४५० २२५२२
४८ मिहला �यंसेिवकालाइ छाता र �ाग िवतरण N/A १०० ० ० १०० २२५२९
४९ मिहला सिश�करण N/A ४५० ० ० ४५० २२५२२
५० युवा नेतृ� िवकास �राेजगार काय��म N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
५१ योग िशिवर N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
५२ लागु औषध �ुिनकरण काय��म N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
५३ वडा नं. १ मा मिहला उधम िवकास तािलम N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
५४ वडा नं. ९ मा मिहला िसप िवकास तािलम N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
५५ वडा नं. ९ मा �ुटीपाल�र तािलम N/A ५०० ० ० ५०० २२५१२
५६ �ुटीिसयन तािलम N/A ५०० ५०० ० ० २२५१२
५७ िवधालय वाल िवकास, का.स. र लेखापालको �ो�ाहन भ�ा N/A ६०० ० ० ६०० २११३५
५८ िवधालय िश�कको शैि�क �मण N/A ५०० ० ० ५०० २२६१९
५९ िवपद �व�थापन खच� N/A १,००० ० ० १,००० २७२१२
६० िवप� नाग�रकलाई औषधी उपचार खच� N/A १,००० ० ५०० ५०० २७१११
६१ िविवध काय��म खच� N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
६२ िविवध खच� N/A १,८०० ६०० ६०० ६०० २२७११
६३ �ी �साद मा िव औरहीमा क�ा ११ र १२ पढने छा�ालाई �ाग िवतरण N/A १०० ० ० १०० २२५२२
६४ संचार महसुल N/A ५४० १८० १८० १८० २२११२
६५ सभा स�ालन खच� N/A १,००० ० ५०० ५०० २२७२१
६६ �ानेटरी �ाड बनोउने तािलम N/A ५०० ० ० ५०० २२५१२
६७ सरसफाई स��� काय��म N/A ४५० ० ० ४५० २२५२२
६८ सेवा र परामश� खच� (करारको कम�चारी पा�र�िमक) N/A ५,६४६.७२ ० २,८२३.३६ २,८२३.३६ २२४११
६९ सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा N/A ३,९०० १,३०० १,३०० १,३०० २८१४३
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औरही नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, महो�री

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
७० सवारी साधन मम�त खच� N/A ४५० १५० १५० १५० २२२१३
७१ साबुन बनाउने तािलम N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२
७२ सो�ी दशै मा िव �ीपुरमा क�ा ११ र १२ पढने छा�ालाई �ाग िवतरण N/A १०० ० ० १०० २२५२२
७३ सो�ी दशै मा िव �ीपुरमा क�ा ११ र १२ �ािविधकतफ� को छा�ालाई साइकल िवतरण N/A २०० ० ० २०० २२५२२
७४ सोनामाई मेला िशिवर तथा मेला �व�थापन N/A २०० ० ० २०० २२५२९

८०२१८५०२१०२ - गत िवगत बष�को भु�ानी �न बाँकी योजनाह�
७५ प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� N/A ४०० ४०० ० ० २२३१५
७६ योजना सुप�रवे�कको पा�र�िमक N/A ५०० ० ० ५०० २२४११
७७ संचार साम�ी �शारण तथा छपाइ N/A १०० १०० ० ० २२३१९

८०२१८५०२२०१ - औरही नगरपािलकावडा नं.१
७८ औरही �ा� चाैकी �ाव�थापन तथा संचालन खच� । N/A ५० ० ५० ० २२५२९
७९ वडा नं १ काे िविवध काय��म खच� । N/A ३०० ० ३०० ० २२५२९
८० वडा नं १ मा मिहलाह�लाइ िसप िवकाश तािलम संचालन गन� । N/A २०० ० ० २०० २२५१२
८१ वडा नं. १ मा दिलत जे� नाग�रक,एकल मिहला र िवधुवा मिहला स�ान गन� । N/A ४०० ० ० ४०० २२५२९

८०२१८५०२२०२ - औरही नगरपािलकावडा नं.२
८२ वडा नं २ काे काया�लय �व�थापन खच� । N/A १०० ० ० १०० २२७११
८३ वडा नं २ का खेलाडीह�लाइ ड� ेस तथा खेल साम�ी िवतरण गन� । N/A १०० ० ० १०० २२५२९
८४ वडा नं २ िभ�का माछापालक िकसानलाइ माछा भुरा िवतरण गन� । N/A १०० ० ० १०० २२५२१
८५ वडा नं २ मा पानी िनकासाका लागी ८ इ�काे पाइप ख�रद तथा जडान गन� । N/A १०० ० ० १०० २२५२९
८६ वडा नं २ मा �ुिटिसयन तािलम । N/A ५०० ० ५०० ० २२५१२
८७ वडा नं २ मा मिहला िसप िवकाश स��ी तािलम गन� । N/A ३०० ० ० ३०० २२५१२

८०२१८५०२२०३ - औरही नगरपािलकावडा नं.३
८८ वडा नं ३ काे काया�लय �व�थापन खच� । N/A १०० ० ० १०० २२७११

८०२१८५०२२०४ - औरही नगरपािलकावडा नं.४
८९ वडा नं ४ काे जे� नाग�रक स�ान काय��म । N/A ४०० ० ० ४०० २२५२२
९० वडा नं ४ मा िसपमूलक तािलम । N/A ३०० ० ० ३०० २२५१२

८०२१८५०२२०६ - औरही नगरपािलकावडा नं.६
९१ वडा नं ६ काे जे� नाग�रक स�ान काय��म । N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२

८०२१८५०२२०७ - औरही नगरपािलकावडा नं.७
९२ वडा नं. ७ को काया�लय �व�थापन N/A १५० ० ० १५० २२३१९
९३ वडा नं. ७ मा वडा�रीय �ाियक सिमित तािलम N/A ३५० ० ० ३५० २२५२२

८०२१८५०२२०९ - औरही नगरपािलकावडा नं.९
९४ दहेज �था उ�ुलन स��ी काय��म N/A १५० ० ० १५० २२५२२
९५ �जनन �ा� स��ी काय��म N/A १५० ० ० १५० २२५२२

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

९६ अित ग�रब प�रवारह�को लािग क��मा १० जनाको लािग �ने गरी साझा सुिवधा के�को �थापना। N/A ५०० ० ० ५०० 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. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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 अ� िविवध खच�-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social accountability N/A ३३ ० ० ३३ २२७११
९८ अ� िविवध खच�-Periodic meeting costs of LGPCC N/A २३ ० ० २३ २२५२२

९९ आ.व. २०७७/७८ मा �थापना भएका कृिष तफ� का साना �वसाियक कृिष उ�ादन के� (पकेट) िवकास काय��म
िनर�रता

N/A १,२०० ४०० ४०० ४०० २२५२२

१०० आ.व. २०७७/७८ मा �थापना भएको बा�ाको साना �वसाियक कृिष उ�ादन के� (पकेट) िवकास काय��म िनर�रता N/A ७०० ० ० ७०० २२५२२
१०१ आ.व. २०७७/७८ मा �थापना भएको माछाको साना �वसाियक कृिष उ�ादन के� (पकेट) िवकास काय��म िनर�रता N/A ८०० ० ४०० ४०० २२५२२
१०२ आधारभूत तथा आक��क �ा� सेवाको लािग औषिध ख�रद N/A १,६०० ० ० १,६०० २२५२२

१०३ आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�कका लािग तलब भ�ा अनुदान (िवशेष िश�ा प�रषद
अ�रगतका िश�क/कम�चारीह� समेत)

N/A ३३,४०० ८,३५० ८,३५० १६,७०० २११११

१०४ आधारमुत तह क�ा (६-८) मा अं�ेजी,गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान N/A ४६ ० ० ४६ २११११
१०५ आधारमुत तह क�ा (६-८) मा अं�ेजी,गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान N/A ६३१ ० ० ६३१ २११११
१०६ ईिपडेिमयोलोजी �रपोिट�ङ N/A ६ ० ० ६ २२५२९
१०७ उ�त वीउ उपयोग अनुगमन िन�र�ण एवं वैठक स�ालन N/A १०० ० ० १०० २२५२९
१०८ उ�त वीउ िवतरकलाई �ो�हान अनुदान N/A ३०० ० ० ३०० २२५२९

१०९
उपचारा�क सेवा अ�ग�तका काय��मह� ( ,आधारभूत �ा� सेवा के� (�ा� चौकी ) / आधारभूत अ�तालको
�ुनतम सेवा मापद� काय��म संचालन तथा सुि�िधकरण र आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख �ा� स���
अिभमुखीकरण तथा िब�ालय �ीिनंग कार

N/A ६०० ० ० ६०० २२५२२

११० एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक पा�र�िमक, चाडपव� खत� तथा पोशाक खच� N/A ७८६ २६२ २६२ २६२ २११११
१११ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक देिनक �मण भ�ा तथा यातायत खच� N/A १५६ ५२ ५२ ५२ २२६११
११२ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायको लािग स�ार खच� N/A ८ २ ४ २ २२११२

११३ औलो तथा कालाजार माहामारी �ने �े�को छनौट गरी िबषािद छक� ने (रे�ो�ीभ �ेइङ समेत), िकटज� रोग िनय�ण
काय��मको अनुगमन एवम् मू�ा�न तथा िकटज� रोग िनय�णका लािग ब�िनकाय अ�रि�या गन�

N/A ३० ० ० ३० २२५२२

११४ कृि�म गभा�धान िमसन काय��म N/A ३९४ ० ० ३९४ २२५२२

११५
�यरोगका जो�खम समुह तथा �ा�थ सेवाको प�च कम भएका समुदायमा सकृय �यरोग खोजपडताल काय��म,
घरप�रवारका सद�ह�को स�क�  प�र�ण, समुदायमा �यरोगका िवरामीह�को खोजपडतालका लािग �भता अिभवृ��
तथा प�रचालन ।

N/A ३० ० ० ३० २२५२२

११६ कृिष तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक �ािविधकह�को तलव भ�ा N/A १८७ ० ० १८७ २११११
११७ कृिष, पशुप�छी तथा म� त�ाकं अ�ाविधक काय��म N/A १०० ० ० १०० २२५२२
११८ कामका लािग पा�र�िमक अनुदान N/A १,३२२ ० ० १,३२२ २७१११
११९ कामका लािग पा�र�िमक अनुदान (युवा �प) N/A ४१ ० ० ४१ २७१११
१२० कामका लािग पा�र�िमक अनुदान (युवा �प) N/A ३,८०० ० ० ३,८०० २७१११
१२१ िकसान सूचीकरण काय��म N/A ३१३ ० ० ३१३ २२५२२
१२२ कोिभड - १९ का कारण उ�� प�र��थितमा िसकाइ सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म N/A ३४ ० ० ३४ २२५२२
१२३ कोिभड - १९ का कारण उ�� प�र��थितमा िसकाइ सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म N/A ४६६ ० ० ४६६ २२५२२

१२४ कोिभड १९ लगायत िविभ� महामारीज� रोगह�को रोकथाम, िनय�ण तथा िनगरानीका लािग सरोकारवाला सँगको
अ�रि�या तथा RRT, �ा�कम� प�रचालन

N/A ५० ० ० ५० २२५२९

१२५ कोिभड १९ िव�� खोप अिभयान संचालन �व�थापन खच� -पािलका��रय सिम�ा तथा योजना र पािलका तथा �ा�
स�था ��रय सुप�रवे�ण_

N/A १८७ ० ० १८७ 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. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
१२६ खा�ा� वालीको उ�त वीउ उपयोगमा मू� अनुदान N/A १,८०० ६०० ६०० ६०० २२५२२
१२७ गुनासो सुनुवाई अिधकारी N/A १०० ० ० १०० २२४१९

१२८ ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद� �िशका, २०७७ बमोिजम उ�मीको �रो�ती
(आव�कता पिहचानका आधारमा पुनता�जगी र एडभा� सीप िवकास तािलम काय��म)

N/A ५०० ० ० ५०० २२५२२

१२९ ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद� �िशका, २०७७ बमोिजम लघु उ�म िवकास मोडेलमा नयाँ
लघु उ�मी िसज�ना गन�

N/A २,१६० ७२० ७२० ७२० २२५२२

१३० तरकारी बालीको साना �वसाियक कृिष उ�ादन के� (पकेट) िवकास काय��म स�ालन N/A १,२०० ४०० ४०० ४०० २२५२२
१३१ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान N/A ९२३ ० ० ९२३ २६४१२
१३२ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान N/A १२,६८२ ० ० १२,६८२ २६४१२

१३३
िनयिमत खोप सु�ढीकरण, पूण� खोपको दीगोपना र सरसफाई �व�्धन काय��म िनर�रताको लािग सु�योजना
अ�ाविधक र पािलका सम�य सिमितको अिभमु�खकरण र योजना २ िदन र पूण�खोप न.पा., गा.पा. सुिनि�तताको लािग
�ा�किम�बाट वडामा घरधुरी सव��ण, पािलका ब

N/A १७६ ० ० १७६ २२५२२

१३४ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान N/A १,८५० ० ० १,८५० २२५२९
१३५ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िसकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा �व�थापन अनुदान N/A १३५ ० ० १३५ २२५२९
१३६ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान N/A ४,३५८ ० ० ४,३५८ २११११
१३७ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान N/A ३१७ ० ० ३१७ २११११
१३८ �ािविधक सहायकको तलव N/A ३६७ ० ० ३६७ २११११
१३९ �ािविधक सहायकको पोसाक N/A १० ० ० १० २११२१
१४० प�रवार िनयोजन िकशोर िकशोरी तथा �जनन् �ा� काय��म N/A ३०४ ० ० ३०४ २२५२२

१४१ पशुपं�ी आदीबाट �ने ई�ुए�जा, बड� �ु, AMR, िसि�सक�िसस, ट�ो�ा�ोिसस आिद िविभ� स�वारोग स���
रोकथाम तथा िनय�णका लािग सचेतना काय��म

N/A २० ० ० २० २२५२२

१४२
पािलका �रमा ◌ः  टाई�फाइड खोप अिभयान संचालन तथा िनयिमत खोपमा टाई�फाइड खोप शु�वातको साथै िनयिमत
खोप सुदढीकरण र सरसफाई �ब�्धनको लािग पािलका र वडा खोप सम�य सिमती र सरोकारवालाह�को
अिभमु�खकरण बैठक १ िदन

N/A २९९ ० ० २९९ २२५२२

१४३ पािलका �रमा �ा� सं�थाह�को मािसक बैठक, डाटा भे�रिफकेशन एवं गुण�र सुधार साथै चौमािसक एवं बािष�क
सिम�ा

N/A १०० ० ० १०० २११३४

१४४ पोपण िवशेष (�ा�) �े�का काय��म स�ालन N/A ३०० ० ० ३०० २२५२२
१४५ पोषण काय��म N/A १,१८४ ० ० १,१८४ २२५२२

१४६ पोषण सुधारको लािग िवप� समूदायका मिहला समूह वा सहकारीह�लाई िवप� सद�ह�को आयआज�न सुधार
काय��मको गन� अनुदान

N/A ६४४ ० ० ६४४ २२५२२

१४७ पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृिष, पशुसेवा, मिहला तथा बालबािलका, िश�ा र शासकीय �व�) �े�का
काय��मह� स�ानल)

N/A १,६५६ ० ० १,६५६ २२५२२

१४८ मले�रया, ड�गु, कालाजार, �ब टाइफस आिद िकटज� रोगको डाटा भे�रिफकेशन N/A १० ० ० १० २२५२२
१४९ मेिशनरी आजार तथा फिन�चर मम�त स�ार (सेवा के� स�ालानाथ�) N/A ९६ ० ० ९६ २२२२१
१५० मसल� सामान ख�रद (सेवा के� स�ालानाथ�) N/A १८० ० ० १८० २२३११

१५१ मिहला, बालबािलका, अपा�ता भएका ���, �े� नाग�रक र यौिनक तथा ल��िगक अ�सं�क का त�ा� संकलन र
अधाविधक गन�

N/A १०० ० ० १०० २२५२२

१५२ मातृ तथा नविशशु काय��म N/A १,०५० ० ० १,०५० 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. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
१५३ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त आमा सुर�ा, गभ�वती उ�ेरणा सेवा, �ानो झोला र िनशु� गभ�पतन काय��म N/A ९०० ० ० ९०० २२५२२

१५४ मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�क लािग तलब भ�ा अनुदान (िवशेष िश�ा प�रषद
अ�रगतका िश�क/कम�चारी,�ािविधक धारका �िश�क समेत)

N/A १०,९०० २,७२५ २,७२५ ५,४५० २११११

१५५ रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय तह�रीय) N/A १०० ० १०० ० २२५२२

१५६ राि�� य मिहला �ा� �यंसेिवका काय��म (पोशाक �ो�ाहन, यातायात खच�, वािष�क सिम�ा गो�ी र िदवस मनाउने खच�
समेत)

N/A ६०० २०० २०० २०० २२५२२

१५७ रोजगार संयोजकको तलव N/A ४६८ ० ० ४६८ २११११
१५८ रोजगार संयोजकको पोसाक N/A १० ० ० १० २११२१
१५९ रोजगार सेवा के�को स�ालन (अनुगमन, स�ार, �ेशनरी, मम�त,अ�) N/A २०५ ० ० २०५ २२३१९
१६० रोजगार सहायकको तलब N/A ३६७ ० ० ३६७ २११११
१६१ रोजगार सहायकको पोशाक भ�ा N/A १० ० ० १० २११२१
१६२ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान N/A ९२२ ० ० ९२२ २२३१९
१६३ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान N/A ६७ ० ० ६७ २२३१९
१६४ िव�ालय �ा� िश�ा/आमा समुह तथा मिहला �ा� �यंसेिवकाह�का लािग सामािजक �वहार प�रवत�न काय��म N/A १०० ० ० १०० २२५२२
१६५ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान N/A २,९२४ ० ० २,९२४ २५३११
१६६ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान N/A २१३ ० ० २१३ २५३११

१६७ िवभागले उपल�ध गराएको तािलम खाका बमोिजम घटना दता� तथा सामािजक सुर�ा स��मा नपा/गापा, वडा
काया�लयका कम�चारीह�को लािग तािलम तथा जन�ितिनिधह�लाई अिभमु�खकरण काय��म स�ालन

N/A २४६ ० ० २४६ २२५२२

१६८
िविभ� स�वारोग, नसन� रोग, जुनोिटक, मानिसक �ा� स��� अ�रि�या काय��म तथा िदवसह� (Hypertension,
Diabetes, COPD, Cancer Days, आ�ह�ा रोकथाम िदवस, मानिसक �ा� िदवस, अ�ाईमर िदवस, रेिबज िदवस,
िव� औलो िदवस) मनाउने

N/A ९० ० ० ९० २२५२२

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

N/A १,६८० ० ० १,६८० २२५२२

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

N/A १२२ ० ० १२२ २२५२२

१७१ स�ार सामा�ी �सारण तथा छपा◌� इ (स�ार र पँ�च अिभयान स�ालान) N/A २०० ० ० २०० २२३१५

१७२ �थलगत अनुिश�ण ग�र �ा�किम�ह�को �मता अिभवृ��द एवं त�ांङकको गुण�र सुिनि�त, �यरोगका काय��मको
अध� बािष�क सिम�ा तथा उपचार नितजाको कोहट� िव�ेषण

N/A ३५ ० ३५ ० २२५२२

१७३ �थानीय तहका कम�चारी र जन�ितिनिधह�को लािग अनुगमन तथा मु�ाकन खच� N/A ७२ ० ० ७२ २२६११

१७४ �थानीय तहका �ा� चौकी, �ा.�ा.के. र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव, महगी भ�ा, �थानीय भ�ा,
पोषाक लगायत �शासिनक खच� समेत

N/A १६,७०० ४,१७५ ४,१७५ ८,३५० २११११

१७५ स�ा� उ�ादनको उ�ादक� र बजार �ित�धा� बृ�� गन�का लािग क��मा ५ जनाको समुहमा �िबिध ह�ा�रण N/A १४० ० १४० ० २२५२२

१७६ �ा� सं�थामा आक��क अव�थामा औसिध एवं �ाब सामा�ी ढुवानी, रेकिड�ङ तथा �रपोिट�ङका लािग फम� फरमेट
छपाइ तथा फोटोकपी, ई-िट.िब रिज�रअ�ाविधक, िव� �यरोग िदवस स��ी काय��म

N/A ३५ ० ० ३५ २२३१५

१७७ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन N/A १,४४८ ० ० १,४४८ २२५२९
१७८ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन N/A १०५ ० ० १०५ २२५२२
१७९ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान N/A ४,१०८ ० ० ४,१०८ २२३१३
१८० साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान N/A २९९ ० ० २९९ २२३१३
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अनुसूची ७

�. हजारमा

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

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
१८१ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) N/A २,०३१ ० ० २,०३१ २७२११
१८२ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) N/A १३९ ० ० १३९ २७२११
१८३ िसिबआईएमएनिसआई Onsite कोिचं� र समता तथा प�ँच काय��म N/A २०० ० ० २०० २२५२२

१ पंूजीगत २,५७,७७४.९३ ५०,४१९.९३ ८,७२० १,९८,६३५
८०२१८५०२१०१ - औरही नगरपािलका

१ १५ सया अ�तालकाे िड िप आर िनमा�ण N/A १,५०० ० ० १,५०० ३११७२
२ MTMP यातायात गु� याेजना िनमा�ण N/A १,५०० ० ० १,५०० ३११७२
३ अ�े�रानाथ मंिदर तथा पोखरीको मा�र �ान िनमा�ण N/A १,००० ० ० १,००० ३११७२
४ ए�ुले� ख�रद N/A १,५०० १,५०० ० ० ३११२१
५ टया�रको टेलर ख�रद N/A ३०० ० ० ३०० ३११२२
६ नगर िभ� ए.सी. लाइट जडान N/A ३,००० ० ० ३,००० ३११५३
७ नगर िभ� खानेपानीको लािग चपाकल तथा बो�र� जडान N/A ४,००० ० २,००० २,००० ३११५६
८ नगर िभ� टावर लाइट जडान N/A ५,५०० ० ० ५,५०० ३११५३
९ नगरको अधुरो िवधुितकरण पुरा गन� N/A ५,००० ० ० ५,००० ३११५३
१० नगरिभ�को सडक �रो�ित गन� (सडक बोड�) N/A ६,५०० ० ० ६,५०० ३११५१
११ पँूजीगत परामश� खच� िडजान ड� ाेइ� N/A १,००० ० ० १,००० ३११७२
१२ फिन�चर तथा िफ�स� N/A ५०० ० ५०० ० ३११२३
१३ बै�रया मा िव को गु� योजना िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३११७२
१४ मेिशनरी तथा औजार ख�रद N/A ५०० ० ५०० ० ३११२२
१५ मोटरसाईकल ख�रद N/A ५०० ५०० ० ० ३११२१
१६ राम �साद रायकाे पाेखरीदे�ख बै�रया स� माटाे �ाभेल गन� N/A ८०० ० ० ८०० ३११५१
१७ राम िबलास यादव जनता मा .िव. भोयल िट��कयाको अधुरो भवन िनमा�ण N/A २,४०० ० ० २,४०० ३१११२
१८ वडा नं १ िनम�ल िघिमरेकाे घरदेखी �ुलकाे खेल मैदानस� िप िस िस ढलान गन� N/A १,५०० ० ० १,५०० ३११५१
१९ वडा नं १ औरही बजारमा िप िस िस ढलान गन� N/A १,७०० ० ० १,७०० ३११५१

२० वडा नं १ काे उ�े�खत सडकमा िप िस िस ढलान (�ताप साह-ह�र साह, रामएकबाल-िमिथलेश साह, नरेश यादव-इसु
लहेरी, राजन राउत-राम साेिभत, महबुल अ�ारी - सुरेश चाैधरी )

N/A १,५०० ० ० १,५०० ३११५१

२१ वडा नं २ काे �िदप खड्काकाे घरदेखी कु�ाे स� नाला िनमा�ण तथा �ाभेल N/A १,७०० ० ० १,७०० ३११५१
२२ वडा नं २ चेपकट कुटी िनर िटमिकयाबालाकाे कुलाेमा क�ट� िनमा�ण N/A ४५० ० ० ४५० ३११५१
२३ वडा नं २ दरेश यादवबाला ग�ी ढलान N/A ४०० ० ० ४०० ३११५९
२४ वडा नं ३ काे म��द �व�थापन N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
२५ वडा नं ३ िचरान िमलदे�ख पुरनदहा बाटाेमा माटाे �ाभेल गन� N/A १,५०० ० ० १,५०० ३११५१
२६ वडा नं ३ जयनारायणकाे घरिनर र राजे रायकाे घरदेखी ट� ा�फम�रस� नाला िनमा�ण र अधुराे ढलान पुरा गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
२७ वडा नं ३ भ�हवा सडक ख�मा पन� िवनाेद साह चैतु मंडलकाे खेतदे�ख माे�ी सडक जाेड्ने कृषी सडक िनमा�ण N/A ४०० ० ० ४०० ३११५१
२८ वडा नं ३ मैसमाधाेकाे ���थानकाे बाउ�� बाला िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
२९ वडा नं ३ रामच�काे घरदेखी रामजानिककाे घरस� माटाे �ाभेल N/A ७०० ० ० ७०० ३११५१
३० वडा नं ३ रामजानिककाे घरदे�ख नबलकाे घरस� िप िस िस ढलान N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
३१ वडा नं ४ कु�ार टाेलीदे�ख खाेलास� नाला िनमा�ण N/A १,००० ० ० १,००० 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. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
३२ वडा नं ४ काे नारायण दासकाे घरदेखी आ�द चाैधरीकाे घरस� माटाे �ाभेल N/A १,७०० ० ० १,७०० ३११५१
३३ वडा नं ४ काे रामच�काे घरदेखी मेन राेडस� नाला िनमा�ण िप िस िस ढलान गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
३४ वडा नं ४ काे सुबाेधकाे घरदेखी कठुधार �हरी चाैिकस� िप िस िस ढलान N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
३५ वडा नं ४ काशी रायकाे घरदेखी बजार �दै िववेका बािड� �ुलस� िप िस िस ढलान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
३६ वडा नं ४ महरानी �थानकाे �व�थापन N/A ३०० ० ० ३०० ३११५९
३७ वडा नं ४ मा सडक छुटयाइ पाे� गाडने N/A २५० ० ० २५० ३११५९
३८ वडा नं ४ िव�ु दशै �ा िव काे अधुराे भवन पुरा गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३१११२
३९ वडा नं ५ काे अधुराे सभाहल पुरा गन� N/A १,५०० ० ० १,५०० ३११५९
४० वडा नं ५ झाैिल रायकाे खेतदे�ख �भु मु�खयाकाे खेतस� माटाे �ाभेल गन� N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
४१ वडा नं ५, पुलदे�ख िव�े�र रायकाे िव�े�र रायकाे घरस� नाला िनमा�ण N/A ३,००० ० ० ३,००० ३११५१
४२ वडा नं ७ िभखा�र साहकाे घरदे�ख देवशरण र राम नारायण महताे घरस� िप िस ढलान N/A १,५०० ० ० १,५०० ३११५१
४३ वडा नं ७ माइ�थान चाैकदे�ख मझाैिलया जाने बाटाेमा क�ट� िनमा�ण N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
४४ वडा नं ७ माइ�थान मंिदरदे�ख चेपकट जाने मेनराेडस� माटाे �ाभेल N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
४५ वडा नं ७ सुरेश महताे घरदे�ख नारायण महराकाे घरस� िप िस िस ढलान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
४६ वडा नं ८ कानु समाजकाे ज�ामा अधुराे धम�शाला िनमा�ण N/A ४०० ० ० ४०० ३१११२
४७ वडा नं ८ जंगहामा िसचाइ गन� N/A ४०० ० ० ४०० ३११५५
४८ वडा नं ८ भुइया �थान पाेखरीमा हनुमान मंिदर िनमा�ण N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९
४९ वडा नं ८ रामजानिक कुिटकाे अधुराे धम�शाला पुरा गन� N/A ८०० ० ० ८०० ३११५९
५० वडा नं ८ सवरी कुिटमा धम�शाला िनमा�ण N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९
५१ वडा नं ९ काे अ�ताल मम�त तथा �व�थापन N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
५२ वडा नं ९ रेखा सदाकाे घरदे�ख �ूलकाे गेट स� माटाे �ाभेल गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
५३ वडा नं. १ जनता अधारभुत िवधालयदेखी पि�म दैलत राईनको घर �दै िगतादेवी यादवको घरस� �ाभेल ग�र ढलान गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
५४ वडा नं. ४ कठुधार अधारभुत िवधालयको अधुरो भवन पुरा गन� N/A १,१०० ० ० १,१०० ३११५९
५५ वडा नं. ४ �हरी चौकीमा गोल�र िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
५६ वडा नं. ४ बंगला धम�शला पुरा गन� तथा सो धम�शला जोडने सडक ढलान गन� N/A १,३०० ० ० १,३०० ३११५१
५७ वडा नं. ५ को दिलत धम�शाला िनमा�ण गन� N/A १,००० ० १,००० ० ३११५९
५८ वडा नं. ५ को ���थानको अधुरो ढलान पुरा गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९
५९ वडा नं. ५ को मु�खया जाितको अधुरो धम�शाला पुरा गन� N/A ७०० ० ० ७०० ३११५९
६० वडा नं. ५ रमा�साद रायको खेतिनर क�ट� िनमा�ण N/A ३०५ ० ० ३०५ ३११५१
६१ वडा नं. ९ इ�्वा ���थान धेराबेरा तथा �व�थापन N/A ८०० ० ० ८०० ३११५९
६२ वडा नं.२ चेपकटमा कृ� मंिदर िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
६३ वडा नं.३ को जगमोहनको पोखरी र िजतु म�लको घरिनर अधुरो नाला र िप िस िस ढलान N/A २,००० ० ० २,००० ३११५१
६४ वडा नं.४ को ब�ो रायको घरदेखी पुरानो ढलान बाहेक कठुधारको उमेश रायको घरस� िप िस िस ढलान N/A २५० ० ० २५० ३११५१
६५ �ीपुर पुलकाे सडकमा पन� पाेलह� �व�थपान N/A २५० ० ० २५० ३११५९
६६ सडक मम�त स�ार कोष N/A ४,१०० ० ० ४,१०० ३११५१
६७ साे�ी दशै मा िव �ीपुरकाे िफ� मम�त र गेट िनमा�ण N/A १,७०० ० ० १,७०० ३११५९
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�. हजारमा

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

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
६८ सामुदाियक िसकाई के�को भवन िनमा�ण N/A ८०० ० ० ८०० ३१११२
६९ सो�ी दशै मा.िव. �ीपुरको अधुरो �ािविधक भवन िनमा�ण गन� N/A ६,००० ० ० ६,००० ३१११२
७० सो�ी दशै मा.िव. �ीपुरमाा रेट� ोिफिट� N/A ५,५०० ० ० ५,५०० ३१११३
७१ सोनामाई �ाथिमक िवधालयको मम�त स�ार N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९

८०२१८५०२१०२ - गत िवगत बष�को भु�ानी �न बाँकी योजनाह�

७२ अगले�रानाथ महादेव मंिदरदेखी जले�र बिद�वास जोडने सडक ख�मा िप.िस.िस.ढलान (२०७४÷०७५ मा स�झौता भई
भुतानीबाँकी)

N/A ४,२०० ० ० ४,२०० ३११५१

७३ औरही मा.िव.मा िस.िस.िट.िभ.�मरा जडान गन� N/A ४८९.९३ ४८९.९३ ० ० ३११५३
७४ बायो�ास जडान N/A २०० ० ० २०० ३११५३
७५ वडा नं १ काे अधुरो धम�शाला पुरा गन� N/A १,००० १,००० ० ० ३१११३
७६ वडा नं १ मा पुण� सरसफाइ काय��म N/A १०० १०० ० ० ३११५९
७७ वडा नं १ मा रहेकाे बाटोह�मा �ाभेल गन� N/A ९०० ९०० ० ० ३११५९
७८ वडा नं १ मा सडक बित जडान गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५३
७९ वडा नं ३ चेपकट टोलमा िसताराम रायको ज�ामा माटो पुरी बाउ�� ी िनमा�ण गन� N/A ५०० ५०० ० ० ३११५९
८० वडा नं ७ मा खानेपानीकाे लागी हाथे चपाकल जडान गन� N/A १०० १०० ० ० ३११५६
८१ वडा नं ८ काे बनटाेलबा अधुराे धम�शाला िनमा�ण गन� N/A ५०० ५०० ० ० ३११५९
८२ वडा नं. १ मा िवधुतीकरण गन� N/A १,३०० १,३०० ० ० ३११५३
८३ वडा नं. ३ को राजा यादवको घरदेखी �ुलस� �ाभेल गन� N/A ६०० ६०० ० ० ३११५९
८४ वडा नं.१ को ९ वटा उ�े�खत सडकख�मा माटो पुरी �ाभेल गरी ढलान गन� N/A ३,८०० ३,८०० ० ० ३११५१
८५ वडा नं.३ को उ�े�खत २४ वटा िलंक सडकमा �ाभेल गन� N/A ५०० ५०० ० ० ३११५१
८६ वडा नं.३ चेपकट टोलमा धम�शाला िनमा�ण N/A ६०० ६०० ० ० ३१११२
८७ वडा नं.४ मा ढलान गन� (खेनहाई महतो–िकशोरी राय–जंहा खोला र राजे यादव–िवरे� यादव) N/A २,५०० २,५०० ० ० ३११५१
८८ वडा नं.८ को काया�लय छाना, रेिल� िनमा�ण तथा रंगरोगन गन� N/A ५०० ५०० ० ० ३११५९
८९ वडा नं.८ को भुटन र भुइया बाबा पोखरी सरसफाई गन� N/A १०० १०० ० ० ३११५३
९० वडा नं.९ को रामपुकार सदाको घरदेखी बै�रया जाने बाटोमा माटो पुरी �ाभेल गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
९१ वडा नं.९ लंका टोलको भुइया�थान घेराबेरा तथा �व�थापन N/A ५०० ५०० ० ० ३११६१
९२ �ी �साद िसंह मा.िव. औरहीको िवधुतीकरण गन� N/A ५०० ५०० ० ० ३११५३
९३ सडक बोड� नेपालबाट ह�ा��रत योजना २०७७-०७८ N/A ६,४३० ६,४३० ० ० ३११५१
९४ सुधा�रएको चुलो (बायोमास) �िबिध जडान N/A २०० २०० ० ० ३११५३
९५ साैय� उजा� तथा सडक बित मम�त संभार N/A २,१०० ० ० २,१०० ३११५३
९६ सौय� उजा� �िबिध जडान N/A ३०० ३०० ० ० ३११५३

८०२१८५०२२०१ - औरही नगरपािलकावडा नं.१
९७ वडा नं १ अधुरो क�ट� िनमा�ण गन� । N/A ३०० ० ३०० ० ३११५८
९८ वडा नं १ काे अधुरो धम�शाला िफिनिस� गन� । N/A ७०० ० ० ७०० ३११५९
९९ वडा नं १ काे जनता आधारभूत िवधालय औरही १ काे िफ�लमा माटाे पुन� ऽ भवन पला�र र पखा�ल िनमा�ण गन� । N/A ३०० ० ० ३०० ३११६१
१०० वडा नं १ मा टावर लाइट जडान गन� । N/A २,००० ० ० २,००० ३११५३
१०१ वडा नं १ मा रहेकाे िवधिभ� सडक ख�ह�मा �ाभेल गन� । N/A ५०० ० ० ५०० 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. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
१०२ वडा नं १ मा िवधुतीकरण गन� । N/A १,२०० ० ० १,२०० ३११५३
१०३ वडा नं. १ मा इदगाहमा पला�र,पखा�ल र िवधुतीकरण गन� । N/A ५०० ० ० ५०० ३११६१

१०४ वडा नं. १ मा िविभ� ३ वटा सडकह�मा ढलान गन� ( महन्◌ेद यादव–इ�ल यादव–रामअिसस यादव,फेकन यादव–बासुकी
झाको घरस� ) ।

N/A ७०० ० ७०० ० ३११५१

८०२१८५०२२०२ - औरही नगरपािलकावडा नं.२
१०५ वडा २ मा है�पाइप ख�रद र कृिष बोिड�� जडान गन� । N/A १,००० ० ० १,००० ३११५६
१०६ वडा नं २ काे भूइयाबाबा म��र िनमा�ण तथा घेराबार गन� । N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
१०७ वडा नं २ काे राम जानकी कु�ी �व�थानपन गन� । N/A १०० ० ० १०० ३११५९

१०८ वडा नं २ काे सुकदेव यादवकाे ज�ादेखी जोिग� म�लकाे ज�ा �दँै राम पुकार यादवकाे ज�ास� माटाे पुरी �ाभेल गन�
।

N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९

१०९ वडा नं २ मा नया बाटाे िनमा�ण गन� । N/A १०० ० ० १०० ३११५९
११० वडा नं २ मा िवधुत तार,पोल र ट� ा�फम�र ख�रद तथा जडान गन� । N/A १,००० ० ० १,००० ३११५३

१११ वडा नं. २ का देहाय बमोिजमका १२ वटा सडकह�मा �भेल गरी ढलान गन� ( फेकन कापर–राजदेव, रघुवर ठाकुर–िवनेश
यादव,िव�े�र यादव–ल�ण,नथुनी यादव–घन�ाम यादव, िवशे�र राउत–िवकाउ राउत)

N/A ३,६०० ० ० ३,६०० ३११५१

११२ वडा नं. २ मा आव�कता अनुसार तपिसलका सडकह�मा माटो पुरी �ाभेल गन� ( राजदेवी म��र–जा�वी
िवधालय,चेपकट–फूलवरीया जाने बाटो,ितन पोखरी–फूलवरीयस�) ।

N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९

८०२१८५०२२०३ - औरही नगरपािलकावडा नं.३
११३ वडा नं ३ काे दिलत धम�शालामा बाउ�� ी र शाैचालय मम�त गन� N/A ५०० ० ० ५०० ३१११३
११४ वडा नं ३ काे �ी िहरा साेनावती �ा.िव. �ीपुरलाइृ �ाव�थापन तथा मम�त स�ार गन� । N/A ५० ० ० ५० ३११५९
११५ वडा नं ३ को कृिष सडकमा �ाभेल गन� । N/A ७२० ० ७२० ० ३११५९
११६ वडा नं ३ मा नाला िनमा�ण र महे� रायकाे घरदेखी नवल रायकाे ज�ास� िप िस िस ढलान गन� । N/A ३०० ० ० ३०० ३११५८
११७ वडा नं ३ मा म��दकाे वाउ�� ी तथा गेट िनमा�ण गन� । N/A २०० ० ० २०० ३१११३

११८ वडा नं. ३ काे िविभ� ४ वटा सडकख�मा िप.िस.िस. ढलान ( धनुषी मु�खया–�ाम िकशोर महरा,नाैधारी राय– िभखारी
राय,िकबोरी राय–�ीकृ� रायकाे ज�ास�) गन� ।

N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१

११९ वडा नं. ३ को २ वटा सडकह�मा िप.िस.िस ढलान (िवजय साह– राम छिवला साह,िदनेश साह–राम तलेवर साहको
ज�ास�) गन� ।

N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१

१२० वडा नं. ३ मा ३ वटा सडकख�मा िप.िस.िस. ढलान ( ओिप� साह–िवलास साह, प�र�ण साह–िशवजी म�ल,�ी नारायण
राय–िजते� यादवको ज�ास�) गन� ।

N/A ३८० ० ० ३८० ३११५१

१२१ वडा नं. ३ मा ५ वटा सडकख�मा िप.िस.िस. ढलान ( दुखी राय–�दल राय,राज िकशोर राय–मुसाइ राय,स�ुधन साह–
केदार राय नगे� रायऽ सिनचर साहऽ खेह� म�लकाे ज�ा स� । । ज�ास�) गन� ।

N/A ३५० ० ० ३५० ३११५१

१२२ वडा नं. ३ मा कृिष िवधुतीकरण पोल, तार र ट� ा�फम�र ख�रद तथा जडान गन� । N/A ३,००० ० ० ३,००० ३११५३

१२३ वडा नं. ३ मा िन� सडकख�मा िप.िस.िस. ढलान ( राम अिसस राय –राम इ�र राय । ल�ण साह–नगे�ो� साहकाे
ज�ास�) गन� ।

N/A ४०० ० ० ४०० ३११५१

८०२१८५०२२०४ - औरही नगरपािलकावडा नं.४
१२४ वडा नं ४ काे िविभ� बाटाेमा माटाे पुरी �ाभेल गरी ढलान गन� । N/A ४,००० ० ० ४,००० ३११५१
१२५ वडा नं ४ को �ी नेपाल राि�� य आधारभूत ( ०–८ ) िवधालय मम�त स�ार गन� । N/A ३०० ० ० ३०० ३१११२
१२६ वडा नं. ४ को �हम�थानको पखा�ल िनमा�ण गन� । N/A १,००० ० ० १,००० ३१११३
१२७ वडा नं. ४ को महरानी�थानको चौतफ� पखा�ल िनमा�ण गन� । N/A ५०० ० ० ५०० ३१११२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

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

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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
८०२१८५०२२०५ - औरही नगरपािलकावडा नं.५

१२८ वडा नं ५ काे जंहा पुलदेखी िव�े�र रायकाे घरस� नाला तथा िप िस िस ढलान गोटा ६,५०० ० ० ६,५०० ३११५१
८०२१८५०२२०६ - औरही नगरपािलकावडा नं.६

१२९ वडा नं ६ काे बै�रयामा सोलार जडान गन� । N/A २,५०० ० २,५०० ० ३११५३
१३० वडा नं ६ काे वुिन यादवकाे घरदेखी रामबाबु यादवकाे घरस� ढलान गन� । N/A ५०० ० ५०० ० ३११५१
१३१ वडा नं. ६ को गाउँ �कको िविभ� बाटोह�मा िप िस िस ढलान गन� । N/A २,५०० ० ० २,५०० ३११५१
१३२ वडा नं. ६ को बै�रया मा.िव.मा सर�ती म��र िनमा�ण गन� । N/A १,००० ० ० १,००० ३११११

८०२१८५०२२०७ - औरही नगरपािलकावडा नं.७
१३३ अधारभुत �ा� चौकी �व�थापन N/A २५० ० ० २५० ३११५९

१३४ वडा नं. ७ को ४ वटा सडक ख�मा िप िस िस ढलान (िवजयको घर–राम नारायणको खेत, च�रको घर–सुरे�को घर,
िशवन�न महराको घर–माइ�थान पोखरी घाट र दशैको घर–दिलत भवनस�)

N/A ४,३०० ० ० ४,३०० ३११५१

१३५ वडा नं. ७ को बाबा कुटीको वाउ�� ीवाल र िप िस िस ढलान N/A ५०० ० ० ५०० ३११५९
१३६ वडा नं. ७ को रामिवलास जनता मा िव �व�थापन N/A ३०० ० ० ३०० ३११५९
१३७ वडा नं. ७ को िवषहरामाई मंिदरको गेट िनमा�ण N/A ३०० ० ० ३०० ३११५१
१३८ वडा नं. ७ मा टावरलाइट जडान N/A १,००० ० ० १,००० ३११५३
१३९ वडा नं. ७, दुगा� छाउनु िनमा�ण N/A ७०० ० ० ७०० ३११५९

८०२१८५०२२०८ - औरही नगरपािलकावडा नं.८
१४० वडा नं. ८ को ३ वटा सडकख�मा ढलान गन� N/A २,००० ० ० २,००० ३११५१
१४१ वडा नं. ८ को दि�णबारी बजारमा गोल�र िनमा�ण N/A ६०० ० ० ६०० ३११५९
१४२ वडा नं. ८ को भुइया �थान पोखरीदेखी राजा ठाकुरको खेतस� माटो पुरी �भेल गन� N/A ४०० ० ० ४०० ३११५१
१४३ वडा नं. ८ को िविभ� सडक ढलान N/A २,००० ० ० २,००० ३११५१
१४४ वडा नं. ८ को �ामको घरदेखी पुव� कुलोस� �ाभेल गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५१
१४५ वडा नं. ८ मा कृषी सडक िनमा�ण गरी �ाभेल गन� N/A ५०० ० ० ५०० ३११५१
१४६ वडा नं. ८ मा मु�हरी धम�शाला िनमा�ण N/A ५०० ० ० ५०० ३१११२

८०२१८५०२२०९ - औरही नगरपािलकावडा नं.९
१४७ भवानीगंजकाे कुलाे िजना�धार गन� N/A ५०० ० ० ५०० ३११५८
१४८ वडा नं ९ काे उ�े�खत १६ वटा सडकख�मा िप िस िस ढलान N/A ४,००० ० ० ४,००० ३११५१
१४९ वडा नं ९ काे काया�लय भवन मािथ १ त�ा थप , शाैचालय एव खानेपानी N/A १,००० ० ० १,००० ३११११
१५० वडा नं ९ काे भुइयाँबाबाकाे पखा�ल िनमा�ण तथा गेट �ा�र रंगराेगन गन� N/A १,००० ० ० १,००० ३११५९
१५१ वड ा नं ९ मा िवधुितकरण N/A १,००० ० ० १,००० ३११५३
१५२ वडा नं. ९ को महादेव मंिदर मम�त स�ार N/A ४०० ० ० ४०० ३११५९

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

१५३ ४ न वडा सामुदाियक भवन िनमा�ण औरही नगरपािलका N/A २,५०० ० ० २,५०० ३१११२
१५४ अ�खले�र महादेव म��र, औरही ९, महो�री N/A ७०० ० ० ७०० ३११५९

१५५ के�बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा क�ा ११ �ो�ित भएका �ािविधक
धार िव�ालयको �ाव �व�थापन अनुदान

N/A १४,००० ० ० १४,००० ३१११२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

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

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : २,९२,५०० नेपाल सरकार : २,९२,५००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :५,३५,०५६.६५ ऋण : ० �देश सरकार : २०,४०५
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

१५६ के�बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा क�ा ११ �ो�ित भएका �ािविधक
धार िव�ालयको �ाव �व�थापन अनुदान

N/A १,००० ० ० १,००० ३१११२

१५७ नवीकरणीय ऊजा� �विध जडान (वायो�ाँस/िवद्युतीय चुलो/सुधा�रएको चुलो/सौय� ऊजा�) N/A ८०० ० ० ८०० ३११५३
१५८ रोजगार सेवा के�को सु�िढकरण (क��ूटर, फिन�चर िफ�स�, �ामरा, अ� िवद्युतीय उपकरण) N/A २०० ० ० २०० ३११२२

१५९ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म :-�देश नं. २ को महो�री िज�ा �े� नं. २ अ�ग�त औरही न.पा. वडा नं. ७, ८, ९ मा-
८८ वटा

N/A १,७९६ ० ० १,७९६ ३११५९

१६० सुरि�त नाग�रक आवास काय��म :-�देश नं. २ को महो�री िज�ा �े� नं. ४ अ�ग�त औरही न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५,
६ मा- २४७ वटा

N/A ४,७०४ ० ० ४,७०४ ३११५९

१६१ �ा� सूचना साथै आइ एम यू सु�ढीकरण काय��म N/A २०० ० ० २०० ३११५९
१६२ साव�जिनक सभा हल िनमा�ण काय� औरही नगरपािलका वडा न २ भरौन N/A ३,००० ० ० ३,००० ३१११२

८०२१८५०२५१३ - संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म(समपुरक अनुदान)

१६३ औरही न.पा. वडा नं. ३ मा पन� संसारी पोखरीको सौ�य�करण तथा �व�थापन N/A १२,६०० १२,६०० ० ० ३११५९
१६४ सौय� उजा� जडान गरी कृिष िसचाई गन� N/A १४,४०० १४,४०० ० ० ३११५५

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

१६५ �देश नं. २ सरकार ससत� योजनाह� N/A ८,००० ० ० ८,००० ३११५१
८०२१८५०२५२२ - �देश सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (िवषेश अनुदान)

१६६ वडा नं. ९ मुसहरी लंका टोलमा िप िस िस ढलान N/A ३,००० ० ० ३,००० ३११५१


