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लनमायण तथा ममयत
गत आ.ि. को नार्ा सडक िडा नां. ३, लििनगर बरही
८९
लनमायण
टोल
८५

गत आ.ि को PCC ढलान

३०,००,०००

उपर्भोिा

१०,००,०००

उपर्भोिा

९०,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

उपर्भोिा

४,००,०००

उपर्भोिा

९०

गत आ.ि. को माटो ग्रार्भेल
कार्य

िडा नां. ४, कुट्टी पोखरी
दे खी कदम पोखरी सम्म

५,००,०००

कोटे िन

९१

गत आ.ि. को माटो तथा
ग्रार्भेल कार्य

िडा नां. १, बरहरी मुल
सडक दे न्ख कलर्ान्दे क्रह
नक्रद सम्म

५,००,०००

कोटे िन

९२

गत आ.ि. को िडा नां. २ मा
िडा नां. २
बक्स कलर्भटय /पुल लनमायण

गत आ.ि. को ह्युम पाइप
जडान
गत आ.ि.को PCC ढलान
९४
सडक लनमायण
९३

१,२५,००,०००

टे न्डर

जानक्रकनगर िडा नां. २

२,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. २, मण्डल टोल
जानकीनगर

१०,००,०००

उपर्भोिा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

िडा नां. ३, सतना चौक
दे खी पोखरीको क्रडल सम्म

९५

ग्रार्भेल तथा ढलान

९६

गा. पा. स्तरीर् सडक ममयत िडा नां. १ दे खी ५ सम्म

९७

क्रडहिार मन्न्दर ममयत तथा
िडा नां. ५, गोविन्दपुर
घेरािार

९८

ररतलाल चौक दे न्ख
गा.पा. स्तरीर् बहुबवषयर्
निटोली हुदै बलुिा सम्म
र्ोजना (नोट : स्रोत प्राप्त
कालो परे तथा पक्की सडक र्भए सांचालन गने)

९९

लच्का कलर्भटय लनमायण

१००

सडक ममयत

१०१

सडक ममयत

१०२
१०३

िडा नां. ४, कटलनर्ा
खोला लििनगर
िडा नां. ३, दग
ु ाय मन्न्दर
दे खी कुन्डलपुर लसमा
सम्म

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

१५,००,०००

उपर्भोिा

२५,००,०००

उपर्भोिा

६,००,०००

उपर्भोिा

१,५०,००,०००

टे न्डर

५,००,०००

कोटे िन

७,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५, चौरी दास
पोखरी दे खी पुल सम्म

५,००,०००

कोटे िन

सडक ममयत तथा कलर्भटय
लनमायण

िडा नां. ३ नर्ा सडक
कुन्डपुर सडक सम्म

१०,००,०००

उपर्भोिा

सडक ममयत तथा ग्रार्भेल
कार्य

िडा नां. ३, बासदे ि घर
दे खी ररतलाल चौक सम्म

५,००,०००

कोटे िन

१,५०,०००

उपर्भोिा

१०५ कृ वष वबद्युलतकरण
१०६ कृ वष वबद्युतीकरण कार्य

िडा नां. ४, महरा टोल
तेनि
ु ापट्टी
िडा नां. १, २, ४, र ५ मा
िडा नां. २, जानकीनगर

५०,००,०००
५,००,०००

उपर्भोिा
कोटे िन

१०७

िडा नां. १, कचनारी टोलमा

१४,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

कोटे िन

गाउँ पाललकामा

१०,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ३, लििनगर

१०,००,०००

उपर्भोिा

१५,००,०००

उपर्भोिा

१०४ सडक ममयत तथा ह्युम पाइप

कृ वष वबद्युतीकरण तथा
ट्रान्सफमयर जडान
गत आ.ि को ग्रालमण
१०८
वबद्युतीकरण
१०९

िडा नां. ३, बररर्ापट्टी ३

गत आ.ि. को ग्रालमण
िडा नां. १, कचनारी
वबद्युतीकरण ममयत कचनारी

सडक बवि जडान
गत आ.ि.को गागन बाधँ
१११
तथा नहर ममयत

११०

िडा नां. ३, साविक िडा नां.
१ दे खी ९ सम्म
लनिुलक कृ वष लसचाइ
गा.पा. स्तरीर् र्ोजना तथा वबद्युतीकरण वबल
११३
कार्यक्रम
बमाेन्जमको र्भुिानी
हुने रकम
११४ बोक्रडङ्ग जडान
िडा नां. १, २, ४, र ५ मा
११२

गत आ.ि. बोक्रडङ्ग जडान

५०,००,०००
१५,००,०००

उपर्भोिा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

११५
११६
११७
११८
११९
१२०
१२१

१२२
१२३
१२४
१२५
१२६
१२७
१२८

गत आ.ि को हर्ान्ड पाईप
जडान
गत बषयको खानेपानीको
लालग टर्ुिेल जडान
सरसफाई र्ोजना तथा
कार्यक्रम
अधुरो घाट लनमायण तथा
माटो पुने कार्य
अधुरो नाला तथा पलाष्टर
ढलान
अधुरो िाल लनमायण तथा
माटो पुने कार्य

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िडा नां. ५

१०,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. १, कचनारी

६,५०,०००

उपर्भोिा

गाउँ पाललकामा

१०,००,०००

िडा नां. १, राम जानकी
मन्न्दर नन्जक बरहरी

३,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. २, जानकीनगर

५,००,०००

कोटे िन

३,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

उपर्भोिा

४,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

कोटे िन

८,००,०००

टे न्डर

४,००,०००

उपर्भोिा

१,५०,०००

उपर्भोिा

१०,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. १, गट्टी पोखरी
बरहरी
िडा नां. १, थनक्रह
अधुरो लिि मन्न्दर लनमायण पोखरीको पन्िम क्रडलमा,
गडगमा
गत आ. ि. को अधुरो
िडा नां. १, साविक िडा नां.
किरीस्तानको कम्पाउन्ड
२ नरगी
िाल
गत आ.ि को क्रडहिार
िडा नां. १, बरहरी
स्थान घेरािार
गत आ.ि को क्रडहिार
बररर्ारपट्टी ३
स्थान लनमायण
गत आ.ि. अधुरो लिि
िडा नां. २, जानक्रकनगर
मन्न्दर लनमायण
गत आ.ि. को गैर्ा थान
िडा नां. १, छोटकी टोल
लनमायण
कचनारी
गत आ.ि. को राम जानकी िडा नां. १, महरान्ज कुट्टी
मन्न्दर लनमायण
कचनारी
गत आ.ि. को िाल लनमायण िडा नां. १, डिरा पोखरी
कार्य
छोटकी टोल कचनारी

१२९

गत आ.ि.को डिरा सांरक्षण िडा नां. १, साविक िडा नां.
तथा बाटो लनमायण
८ कचनारी

५,००,०००

उपर्भोिा

१३०

गत आ.ि.को पलाष्टर,
िडा नां. १, क्रडहिार स्थान
घेरािार तथा सडक लनमायण कचनारी

१०,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. १, ३ र ५ मा (स्रोत
प्राप्त र्भए मार थप कार्य
सांचालन गने)
िडा नां. १, क्रडहिार स्थान
१३२ घेरािार तथा सडक लनमायण
नरगी
िडा नां. ५, न्जझौल खुबहा
१३३ घाट लनमायण कार्य
पोखरी
१३४ क्रडहिार स्थान घेरािार
िडा नां. ५, न्जझौल
गतआ.ि. को दललत बस्ती
१३१
लनमायण

३,००,००,०००

टे न्डर

१०,००,०००

उपर्भोिा

१०,००,०००

उपर्भोिा

७,००,०००

उपर्भोिा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

िडा नां. ४, तेनि
ु ापट्टी
न्जन बाबा नन्जक
िडा नां. १, छोटकी टोल
लिि मन्न्दर तथा धमयिाला
१३६
कचनारी जानकी मन्न्दर
लनमायण
नन्जक

१३५ नहर लनर्न्रण कार्य

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

५,००,०००

कोटे िन

५,००,०००

उपर्भोिा

सडक ममयत तथा ग्रार्भेल
१३७
कार्य

िडा नां. १, आ.वि.कचनारी
दे खी सुक्रदलाल र्ादिको
घर सम्म

५,००,०००

उपर्भोिा

रांगरोगन तथा टार्लस
१३८
लगाउने कार्य

िडा नां. १, बाबा
र्भुिनेश्वरनाथ मन्न्दर
कचनारी

३,५०,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५, कदमाहा

५,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. १ दे खी ५ सम्म

२०,००,०००

उपर्भोिा

गाउँ पाललकामा

५०,००,०००

अध्र्क्ष ज्र्ूको
लनणयर्ानुसार

राम जानकी मन्न्दर तथा
घेरािार
साियजलनक जग्गा
१४०
लसमाङ्कन तथा सांरक्षण
१३९

१४१

र्भैपरी आउने पूज
ँ ीगत खचय

१४२ इन्धन खचय
१४३
१४४
१४५
१४६

१४७
१४८

बररर्ारपट्टी गाउँ पाललका पिु सेिा िाखा
२५,०००

ट्रे लर्भज जडान तथा ममयत
खचय
कार्ायलर् सांचालन तथ
मसलन्द खचय
घास विउ खररद वितरण
ढु िाणी समेत
भ्रमण खचय
विविध खचय

१,५०,०००

कोटे िन

६५,०००
५,००,०००

कोटे िन

७०,०००
५०,०००

औषधी तथा औषलधजन्र्
सरसमानहरु खररद

७,००,०००

टे न्डर

रोग लनरोधक खोप सेिा
१,००,०००
(पिुमा)
१५० मोटर साईकल खररद
३,००,०००
१५१ कलर वप्रन्टर खररद
४०,०००
गत आ.व.को भुक्तानी िााँकी रहे का गा.पा. तथा वडा स्तरीर् र्ोजना तथा कार्िक्रम
१४९

१५२

अधुरो पुरानो गा.वि.स.
र्भिन लनमायण
अधुरो सामुदालर्क र्भिन

िडा नां. १, कचनारी

१०,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१५३ लनमायण पलाष्टर तथा

िडा नां. २, साविक ९ श्रीपुर

३,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१५४ मुसहर बस्ती व्र्िस्थापन

िडा नां. १, बररर्ारपट्टी १
नरगी चौक

५,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

रां गरोगन कार्य

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

१५५

विद्यालर् ममयत तथा
रां गरोगन कार्य

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िडा नां. ३, श्री
ज.मा.वि.दे उरीपट्टी

१०,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१५६ पलाष्टर रां ग रोगन तथा गेट

िडा नां. ३, बररर्ारपट्टी
गा.पा.को कार्ायलर्

४,८४,२००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१५७ नर्ा सडक लनमायण

िडा नां. ३, निटोली

३,९०,१२४

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७,५०,०४९

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

िडा नां. ३, श्री
ज.मा.वि.दे उरीपट्टी

२,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

५,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

िौचालर् ममयत, र्भर्ायङ्ग
लनमायण

१५८

नाला तथा PCC ढलान
सडक लनमायण कार्य

१५९ माटो ग्रार्भेल

िडा नां. ५, न्जझौल चौक
दे खी पाखैर सम्म

१६०

माटो तथा ग्रार्भेल कार्य

िडा नां. १, चमरटोली दे खी
र्भरफारी पोखरी सम्म
नरगी

१६१

माटो तथा ग्रार्भेल कार्य

िडा नां. २, हरर घर दे खी
स्कुल सम्म

२,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१६२

सडकमा माटो पुने कार्य

२,५०,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१६३

गागन खोलामा िाँध
लनमायण तथा नहर ममयत
कार्य

िडा नां. १, गरुदे ि
र्ादिको घर दे खी
नागेश्वर घर सम्म
कचनारी

४,८४,५४२

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

िडा नां. ३, लििनगर

१६४ बोक्रडङ्ग जडान कार्य

िडा नां. १, साविक िडा नां.
४ र ५ मा

१,५०,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१६५ हर्ान्ड पाइप जडान

िडा नां. ३, साविक िडा ३,
६, ७ र ८

३,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१६६

हर्ान्ड पाइप जडान कार्य

िडा नां. १, साविक िडा नां.
४ र ५ मा

४,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१६७

अधुरो दललत सामुदालर्क
र्भिन लनमायण , गोविन्दपुर

िडा नां. ५, गोविन्दपुर

३,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१६८

अधुरो िाल लनमायण तथा
माटो पुने कार्य

िडा नां. १, श्री राम जानकी
आ.वि नरगी चौक

४,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१६९

अधुरो लिि मन्न्दर लनमायण

िडा नां. २, लसताराम
घरको छे उमा िडा नां. २

२,२५,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

१७०

अधुरो सामुदालर्क र्भिन
लनमायण

िडा नां. ४, लििनगर
िुलनलाल पोखरीको
क्रडलमा

६,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७१

आ.वि. मा ममयत तथा रां ग
रोगन कार्य

िडा नां. ५, श्री आ.वि.
गोविन्दपुर

३,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७२

क्रडहिार मन्न्दरमा घेरािार
तथा माटो पुने कार्य

िडा नां. २, साविक िडा
७,८ र ९ मा

२,५०,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७३

क्रडहिार स्थान लनमायण
लििनगर

िडा नां. ३, लििनगर

५,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७४

र्भगिती गहिर लनमायण ,
हररपुर दललत बन्स्तमा

िडा नां. ५, बररर्ारपट्टी ५

२,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

िडा नां. ५, समाइद बाबा
मन्न्दर ममयत तथा
रां गरोगन

१,५०,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७६

राधा कृ ष्ण मन्न्दर लनमायण ,
िडा नां. ५, गाेविन्दपुर
गोविन्दपुर

१,५०,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७७

विद्यालर् अन्र् ममयत िाल िडा नां. ५, श्री राविर्
पलाष्टर तथा रां गरोगन कार्य आ.वि. कजरा

३,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७८

िौचालर् लनमायण कार्य
मन्स्जद

िडा नां. १, साविक
कचनारी २

२,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

१७९

सडक लनमायण माटो तथा
ग्रार्भेल

िडा नां. ५, कजरा र
कदमाहा

५,००,०००

गत आ.ि को
सम्झौता बमोन्जम

गाउँ पाललकामा

३,००,००० सुलचकृ त सांस्था बाट

१७५ ममयत तथा अधुरो कार्य

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

बररर्ारपट्टी गाउँ पाललका सामान्जक विकास िाखा

चुडा बनाउने आर् मुलक
१८०
लसप मुलक कार्यक्रम
मक्रहला अलर्भमुन्खकरण,
१८१
चेतना कार्यक्रम

२,००,००० सुलचकृ त सांस्था बाट

िररर्ारपट्टी गाउाँ पार्लका मक्रहला ववकाि शाखा

१८२ अपाङ्गहरुको बैठक र्भिा

अपाङ्गता पररचर् पर
१८३
िापत
पुणय अपाङ्गहरुको न्व्हल
१८४
चेर्र

गाउँ पाललकामा

२,४०,०००

गाउँ पाललकामा

६०,०००

गाउँ पाललकामा

२,००,०००

िररर्ारपट्टी गाउाँ पार्लका ववपद् व्र्वस्थापन शाखा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

विपद जोन्खम न्र्ूलनकरण

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

१८५ तथा ब्र्िस्थापन सम्िन्धी गाउँ पाललकामा

५,००,००० सुलचकृ त सांस्था बाट

आगलागी, घरखसी तथा
विपद कारण मृत्र्ू हुने
१८६ ब्र्विहरु लाई राहत
सहर्ोग स्िरुप रुपैर्ा
वितरण तफय

गाउँ पाललकामा

३,००,०००

राहत सामाग्रीहरु कम्िल र
गाउँ पाललकामा
वरपाल खररद र वितरण तफय

१०,००,०००

ताललम

१८७

िीतलहर िाट बचनको

गाउँ पाललकामा

१८८ लालग दाउरा खररद र

वितरण तफय

१८९

टे न्डर

२,००,०००

िररर्ारपट्टी गाउाँ पार्लका कृ वि ववकाि शाखा

इन्धन (कार्ायलर् प्रर्ोजन)

मसलन्द तथा कार्ायलर्
सामाग्री
पाललकारस्तरीर् अगुिा
कृ षक ताललम–२ क्रदने
(िातािरण ,िेमौसलम
१९१
तरकारी खेलत, खाद्यान्न
िाली,मत्स्र् पालन तथा
च्र्ाउ उत्पादन प्रविलध)

३५,०००
६०,०००

१९०

गाउँ पाललकामा

१,००,००० सुलचकृ त सांस्था बाट

१९१

तरकारी लमलनक्रकट वितरण गाउँ पाललकामा

४,००,०००

कोटे िन

१९२

बाली सांरक्षण सेिा
माछा र्भराय वितरण

२,००,०००
५,००,०००

कोटे िन
कोटे िन

५,००,०००

कोटे िन

गाउँ पाललकामा

१६,००,०००

टे न्डर

गाउँ पाललकामा
गाउँ पाललकामा

७५,०००
१,७५,०००
१५,०००
३,००,०००
४०,०००

१९२

िेमौसमी तरकारी उत्पादन
१९३ (प्लावष्टक मललचांग , स्प्रेर्र,
वबउ विषादी)
१९३
१९४
१९४

१९५
१९५
१९६

साना लसचाई अन्तगयत
स्र्ालो टु िेल वितरण
भ्रमण तथा अनुगमन
भ्रमण खचय
विविध खचय
मोटर साईकल खररद
वप्रन्टर खररद 3 in 1

१९७ विलर्भन्न लिषयक

िररर्ारपट्टी गाउाँ पार्लका वडा नं.१ को वडा स्तरीर् र्ोजना
िडा नां. १

४१,००,०००

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

बररर्ारपट्टी गाउँ पाललकािडा नां.२ को िडा स्तरीर् र्ोजना

गत आ.ि. खाने पालन तथा
सरसफाइ कार्यक्रम
गत आ.ि. लिपमुलक
१९९
ताललम (लन्क्षत समुह)
खेलकुद तथा खेल सामग्री
२००
खररद
गत आ.ि. को विपद्
२०१
व्र्िस्थापन

१,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

१,५०,०००

उपर्भोिा

२,००,०००

उपर्भोिा

२,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. २, स्िा. चौकी
जानक्रकनगर

३,५०,०००

उपर्भोिा

२०४ PCC ढलान

िडा नां. २, जिाहर घर
दे खी नर्ा ढलान सम्म

३,००,०००

उपर्भोिा

२०५ PCC ढलान

िडा नां. २, हुलाकी सडक
दे खी श्रीराम घर सम्म
साविक िडा नां. ५

४,००,०००

उपर्भोिा

३,००,०००

उपर्भोिा

३,००,०००

उपर्भोिा

८,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

२,००,०००

उपर्भोिा

३,००,०००

उपर्भोिा

३,२५,०००

उपर्भोिा

२,००,०००

उपर्भोिा

३,००,०००

उपर्भोिा

१९८

२०२ सामुदालर्क र्भिन लनमायण

गत आ.ि. को स्िा. चौकी
कोठाको र्भुई ढलान तथा
२०३
प्राङ्गनमा लसमेन्टको
टाईल लगाउने

गत आ. ि. ममयत सांर्भार
माटो तथा ग्रार्भेल
गत आ.ि. नर्ा कृ वष सडक
२०७
लनमायण
२०६

२०८ गत आ.ि.को PCC ढलान

२०९ नर्ा सडक लनमायण
२१०

नार्ा कृ वष सडक लनमायण

२११

कृ वष वबद्युतीकरण

२१२

आक्रटय जना तथा हर्ान्ड
पाईप ६ थान

२१३ हर्ान्ड पाईप जडान

अधुरो क्रडहिार मन्न्दरमा
२१४ घेरािार माटो पुने तथा
मन्न्दर लनमायण

िडा नां. २
िडा नां. २, साविक िडा नां.
१ दे न्ख ९ सम्म
िडा नां. २ सा. िडा १ - ९
सम्म
िडा नां. २, सा. िडा नां. १-९
सम्म
िडा नां. २, सा.िडा नां. ७
दललत बन्स्तमा

िडा नां. २, साविक िडा १
दे खी ९ सम्म
िडा नां. २, डोमा घर दे खी
इदगाह सम्म
िडा नां. २, िक्रकल घर
दे खी मन्जद घर सम्म र
दाउद लमर्ा घर दे खी
ककुल महरा घर सम्म
िडा नां. २, श्रीपुर
जानेिाटो दे खी डू मरी
पोखरी सम्म
िडा नां. २, धनविर घर
दे खी हिा सम्म
िडा नां. २, सा.िडा नां. १ र
२ मा
िडा नां. २, साविक िडा ७
र ८ मा
िडा नां. २, सा. िडा नां. ४ र
६
िडा नां. २, सा.िडा नां. ७
श्रीपुर

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

अधुरो लिि मन्न्दर पलाष्टर
तथा रां गरोगन
गत आ.ि अधुरी सरस्िती
२१६
मन्न्दर लनमायण
गत आ.ि को क्रडहिार
२१७ मन्न्दरमा छत ममयत तथा
बाउन्री िाल
२१५

२१८ चौतारा लनमायण

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िडा नां. २ , सा.िडा नां.८

१,७५,०००

उपर्भोिा

िडा नां.२ , श्री ज.मा.वि.
खोक्सी

१,५०,०००

उपर्भोिा

िडा नां. २, सा. िडा नां. ५

४,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. २, जगविर घर र
धनविर घरको वबचमा

१,००,०००

उपर्भोिा

२१९

चौतारा लनमायण

िडा नां. २, राजदे िी
मन्न्दरको छे उमा

१,००,०००

उपर्भोिा

२२०

राम जानकी मन्न्दर ममयत
तथा रां ग रोगन कार्य

िडा नां. २, सा. िडा नां. १

२,००,०००

उपर्भोिा

३,५०,०००

उपर्भोिा

४,००,०००

उपर्भोिा

३,००,०००

उपर्भोिा

राम जानकी मन्न्दरमा
िडा नां. २, सा.िडा नां. ९
२२१ िौचालर् िाल लनमायण तथा
श्रीपुर
रां ग रोगन कार्य
िडा नां. २, कुट्टी
२२२ लिि मन्न्दर लनमायण
पोखरीको उिर पट्टीको
क्रडलमा
साहुन्ज पोखरीमा क्रडल
२२३
जानक्रकनगर िडा नां. २
ममयत

बररर्ारपट्टी गाउँ पाललकािडा नां.३ को िडा स्तरीर् र्ोजना

२२४ ममयत तथा सामग्री खररद
२२५ खेलकुद
२२६

गत आ.ि. को सामुदालर्क
र्भिन लनमायण

२२७ लर्ापटप खररद
२२८ िाईररङ्ग तथा पांखा जडान
२२९ PCC ढलान

२३० PCC ढलान

सरस्िती आ.वि.
बररर्ारपट्टी ३
बररर्ारपट्टी गा.पा िडा
नां. ३
िडा नां. ३, साविक िडा
निटोली

िडा नां. ३, ज.मा.वि
बररर्ारपट्टी
िडा नां. ३ ,ज.मा.वि.
दे उरीपट्टी
िडा नां. ३, हुलाकी सडक
दे खी राम सेिक महतो
घर सम्म
िडा नां. ३, कारी र्ादिको
घर दे खी पररक्षण घर
सम्म र आ.वि. दे खी
मन्न्दर सम्म साविक िडा
नां. २

१,००,०००

उपर्भोिा

२,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

उपर्भोिा

५,००,०००

उपर्भोिा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

२३१

गत आ.ि को सडक ममयत
माटो ग्रार्भेल

२३२ ग्रार्भेल कार्य
२३३ नर्ा सडक लनमायण
२३४ नर्ा सडक लनमायण

२३५ माटो ग्रार्भेल

िडा नां. ३, िाेक्रडङ्ग दे खी
हुलाकी हुदै राम प्साद
खेत सम्म
अिोक घर दे खी मदन
घर सम्म
बुवि पोखरी दे खी बलराम
घर सम्म
िडा नां. ३,िेचन घर दे खी
चौमास हुदै हुलाकी सडक
सम्म
िडा नां. ३, पतासी घर
दे खी क्रदनेि घर हुदै
नहरािाला घर सम्म
िडा नां. ३, जलेश्वरको घर
दे खी क्रडहिार थान सम्म

२३६ माटो तथा ग्रार्भेल
२३७ सडक ममयत
२३८ सडक ममयत
२३९ सडक ममयत
२४० ह्यर्ुम पाईप खररद
२४१

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

गत आ.ि. को कृ वष
वबद्युतीकरण

िडा नां. ३, साविक िडा नां.
१ ,२ र ३
िडा नां. ३, साविक िडा नां.
४ र ५ मा
िडा नां. ३, साविक िडा नां.
८ ९ र ६ मा
बररर्ारपट्टी गा.पा िडा
नां. ३
बररर्ारपट्टी गा.पा. ३

िडा नां. ३, साविक िडा नां
२ चावप
िडा नां. ३ साविक िडा नां.
अधुरो दग
ु ाय मन्न्दरको कार्य
९ लििनगर
िडा नां. ३ ,साविक िडा नां.
अधुरो मन्न्दर छत ढलान
१ चमरटोली
गत आ.ि. को मन्न्दर
िडा नां. ३, साविक िडा नां.
लनमायण
७ बलुिा
िडा नां. ३ ,साविक िडा
गत आ.ि. मुती लनमायण
नां. ४ मुसहरी
गत आ.ि. लिि मन्न्दर
िडा नां. ३ लिटोली
अधुरो

२४२ नहर ममयत
२४३
२४४
२४५
२४६
२४७

२४८ विलर्भन्न लिषयक

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

१०,००,०००

उपर्भोिा

२,००,०००

उपर्भोिा

३,००,०००

उपर्भोिा

४,००,०००

उपर्भोिा

२,००,०००

उपर्भोिा

३,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

४,००,०००

उपर्भोिा

१५,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

२,५०,०००

उपर्भोिा

१,५०,०००

उपर्भोिा

४,००,०००

उपर्भोिा

१,००,०००

उपर्भोिा

२,००,०००

उपर्भोिा

बररर्ारपट्टी गाउँ पाललकािडा नां.४ को िडा स्तरीर् र्ोजना
िडा नां ४

४१,००,०००

िडा नां. ५

८०,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५

१,००,०००

उपर्भोिा

बररर्ारपट्टी गाउँ पाललकािडा नां.५ को िडा स्तरीर् र्ोजना

सुरक्षा व्र्िस्थापन तथा
इन्धन खचय
२५० कृ वष लमलनक्रकट खररद
२४९

ववर्नर्ोजन रु.

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

२५१ खेलकुद

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

२५२ लन्क्षत समुह तफय
२५३ विविध

२५४ साांस्कृ त कार्यक्रम

िडा नां. ५
िडा नां. ५
िडा नां. ५
िडा नां. ५

५०,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,०००

उपर्भोिा
उपर्भोिा
उपर्भोिा
उपर्भोिा

२५५ विपन्न व्र्िस्थापन्न तफय

िडा नां. ५

१,००,०००

उपर्भोिा

१,७०,०००

उपर्भोिा

५,२५,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५, न्जझौल

३,००,०००

उपर्भोिा

२५९ तथा र्भौलतक सांरचना

िडा नां. ५ न्जझौल

५,००,०००

उपर्भोिा

२६० कलर्भटय लनमायण

िडा नां. ५ पुिय चौरी कजरा

१,२५,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५ ,न्जझौल

५,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५ गोविन्दपुर

३,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५ , क्रडहिार बाबा
मन्न्दर हररपुर

६,५०,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५, गोविन्दपुर

१,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५ हररपुर

३,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५ हनुमान मन्न्दर
कजरामा

१,५०,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५ ,गोविन्दपुर

२,५०,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५ , कजरा

६,००,०००

उपर्भोिा

िडा नां. ५ ,न्जझौल

२,००,०००

उपर्भोिा

२५६ पिु औषधी खररद

िडा नां. ५
अधुरो सामुदालर्क र्भिनमा
२५७ िाल पलाष्टर र झ्र्ाल ढे का िडा नां. ५, कदमाहा
लगाउने कार्य
अधुरो दललत सामुदालर्क

२५८ र्भिनमा िाल पलाष्टर र

रां गरोगन कार्य

नरलसांह आ.वि.मा फलनयचर
लनमायण (गत बषयको)

२६१
२६२
२६३
२६४
२६५
२६६
२६७
२६८
२६९

वबद्युत ममयत तथा तार पोल
जडान
गोविन्दपुर पोखरीमा माटो
पुने कार्य
घेरािार, गेट लनमायण तथा
चपुतरा ममयत
क्रदना र्भरी थानमा चपुतरा
लनमायण
र्भगिती गहिर अधुरो कार्य
गने
रां गरोग तथा माटो टाइल
लगाउने कार्य
राधा कृ ष्ण मन्न्दरमा
अधुरो कार्य पुरा गने
राम जानकी मन्न्दरमा
बाउन्री िाल र पोखरीमा
बाल ममयत
समार्द बाबा मन्न्दरमा
रां गरोगन कार्य

िाल विकास स.का.,
विद्यालर् कमयचारी र
२७०
विद्यालर् सहर्ोगीको थप
पाररश्रलमक

बररर्ारपट्टी गाउँ पाललका - लिक्षा िाखा
१६,०५,०००

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

२७१

लिक्षा अलधकृ त (साविक
स्रोत ब्र्विको) क्रफलड र्भिा

२७२ इलमस ताललम

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

७२,०००
५०,०००

वबद्यालर् सुधार र्ोजना
ताललम
अधयिावषयक ÷िावषयक परीक्षा
२७४
सांचालन
कक्षा–८ को परीक्षा सांचालन
२७५
खचय

४,००,०००

कोटे िन

३,००,०००

कोटे िन

कोलर्भड–१९ को कारण पठन
पाठनमा असरपरे कोले
२७६
पठन सामाग्री तथा सन्दर्भय
सामाग्री खरीद

३,००,०००

कोटे िन

२७३

२७७ दरिन्दी लमलन बैठक खचय

लनरक्षर प्रौढहरुको साक्षर
२७८ बनाउन त्र्ाङ्क सांकलन
अध्र्ािलधक
प्र.अ.,लिक्षक, बालवबकास
२७९
स.का. बैठक
बावषयक प्रगती सलमक्षा
२८०
कार्यक्रम

१,००,०००

५०,०००
७५,०००
१,००,०००
५०,०००

२८१

बावषयक पररक्षा सांचालनको
बक्र्ौता रकम

१,४५,०००

२८२

बालविकास स.का.क्षमता
अलर्भबृवि ताललम

१,५०,०००

२८३

वबद्याथी र्भनाय अलर्भर्ान
सांचालन
वबद्यालर् नगएका

२८४ बालिाललकाको त्र्ाङ्क

सांकलन अध्र्िलधक

वबद्यालर्मा वबजुलल लमटर
जडान
लिक्षा ऐन तथा लनदे लिका
२८६
लनमाणय
लिक्षा िाखा,प्र.अ. , पररक्षा
सलमलत, लिक्षा सलमलत,
२८७ अनौपचाररक लिक्षा
सलमलतकोलालग झोला
खररद
२८५

५०,०००
७५,०००
१,००,०००
५०,०००

५०,०००

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

२८८ लिक्षा सलमलत बैठक खचय

१,००,०००

२८९ िौन्क्षक क्र्ालेन्डर लनमायण

१,५०,०००

२९० र्भम्रण अनुगमण
२९१ लिक्षा िाखा ब्र्िस्थापन

२९२ मोटरसाईकल खररद

२,५०,०००
१,००,०००
३,००,०००

२९३

१,५०,०००

वबद्यालर्मा विधुलतर्
हाजरी जडान
२९४ सांचार सामाग्री खरीद
विद्यालर् ममयत तथा
२९५
फलनयचर ब्र्िस्थापन
२९६ मालसक बैठक

२,५०,०००
६०,०००

२९९ कार्ायलर् सांचालन खचय
३०० लर्ाि कमयचारी तलि

९०,०००
२,१२,९००

३०१

आ.ि. २०७६/०७७ को
सलमक्षा

३०२

दिै लतहार र छठ पालो
पहरा/ लनररक्षण सुपरलर्भजन

३०६
३०७
३०८
३०९
३१०

टे न्डर

बररर्ारपट्टी गाउँ पाललका - स्िास््र् - िाखा
१,००,०००

३०५

कोटे िन

३२,००,०००

२९८ कार्ायलर् मसलन्द र सांचार

३०४

कोटे िन

५०,०००

२९७ इन्धन

३०३

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

म.स्िा.से. अधयबावषयक
सलमक्षा
म.स्िा.से.प्रलतिेदन
बुझाएको िापत खाजा
महामारी रोग
लनर्न्रण(कोलर्भड-१९)
स्िा. कार्ायलर् लसरहा िाट
औषलध अन्र् समान
ढु िाणी गरे िापत दै लनक
भ्रमण र्भिा
विविध खचय/लर्ाि
औषधी तथा सन्जयकल
समान खररद
मोटर साइकल खररद
फलनयचर खररद

७५,०००
६०,०००
१,००,०००
८,१०,०००
२५,३०,०००

कार्यपाललकाको
लनणयर्ानुसार

५५,०००
१,०७,१००
१०,००,०००

टे न्डर

३,००,०००
२,५०,०००

कोटे िन
कोटे िन

सांघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (िसतय अनुदान)

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

आधारर्भूत तहका स्िीकृ त
दरिन्दीका लिक्षक, राहत
अनुदान लिक्षकका लालग
३११
तलब र्भिा अनुदान (वििेष
लिक्षा पररषद अन्तरगतका
लिक्षक/कमयचारीहरु समेत)
एम. आइय . एस. अपरे टर र
३१२ क्रफलड सहार्क पाररश्रलमक,
चाडपिय खचय
प्रारन्म्र्भक बाल विकास
सहजकतायहरुको
३१३ पाररश्रलमक तथा विद्यालर्
कमयचारी व्र्बस्थापन
अनुदान

ववर्नर्ोजन रु.

४,३९,००,०००

७,७७,०००

५०,०७,०००

३१४ प्राविलधक सहार्कको तलि

३,६७,०००

माध्र्लमक तहका स्िीकृ त
दरिन्दीका लिक्षक, राहत
अनुदान लिक्षक लालग
३१५ तलब र्भिा अनुदान (वििेष
लिक्षा पररषद अन्तरगतका
लिक्षक/कमयचारी,प्राविलधक
धारका प्रलिक्षक समेत)

१,६७,००,०००

रोजगार सांर्ोजकको तलि

४,६८,०००

३१६

विपन्न श्रलमकको ज्र्ाला

३१७ (दै लनक रु. 517 * सांख्र्ा

100 * क्रदन 100)
विपन्न श्रलमकको ज्र्ाला
३१८ (दै लनक रु. 517 * सांख्र्ा
गाउँ पाललकामा
100 * क्रदन 100)
स्थानीर् तहका स्िास््र्
चौकी, प्रा.स्िा.के. र
अस्पतालहरुमा कार्यरत
३१९ कमयचारीहरुको तलि,
गाउँ पाललकामा
महगी र्भिा, स्थानीर् र्भिा,
पोषाक लगार्त प्रिासलनक
खचय समेत

५१,७०,०००
२२,०००

१,९७,००,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

३२०

एम. आइय . एस. अपरे टर र
क्रफलड सहार्क पोिाक खचय

२०,०००

३२१

प्राविलधक सहार्कको
पोसाक

१०,०००

३२२ रोजगार सांर्ोजकको पोसाक

१०,०००

३२३

३२४
३२५
३२६

३२७
३२८
३२९
३३०

३३१

राविर् मक्रहला स्िास््र्
स्िर्ांसेविका कार्यक्रम
(पोिाक प्रोत्साहन,
र्ातार्ात खचय, िावषयक
सलमक्षा गोष्ठी र क्रदिस
मनाउने खचय समेत)
इन्टरनेट सेिा िुलक
एम. आइय . एस. अपरे टर र
क्रफलड सहार्को लालग
सञ्चार खचय
बार्ोग्र्ास जडान
सौर्य उजाय प्रवबलध जडान
मेलिनरी आजार तथा
फलनयचर ममयत सम्र्भार
(सेिा केन्र सञ्चालानाथय )
मसलन्द सामान खररद
(सेिा केन्र सञ्चालानाथय )
रोजगार सेिा केन्रको
सँचालन खचय
साियजलनक विद्यालर्का
विद्याथीहरुका लालग
लनिुलक पाठ्र्पुस्तक
अनुदान

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

७,००,०००

१,२०,०००
५,०००
गाउँ पाललकामा

२,००,०००
३,००,०००
४२,०००
६०,०००
६४,०००
३६,०८,०००

दताय लसविर सञ्चालानाथय
सेिा प्रदार्क छनौटको
३३२
लालग विज्ञापन/सूचना
प्रकािन खचय
विरामीको लालग

ववर्नर्ोजन रु.

२५,०००

गाउँ पाललकामा

६०,०००

३३४ तथा छपाइय (सञ्चार र पँहुच गाउँ पाललकामा

७८,०००

३३३ ओ.वप.क्रड.क्रटकट (काियन

कपी सक्रहतको ) छपाई

सञ्चार सामाग्री प्रसारण
अलर्भर्ान सञ्चालान)

३३५

रोजगार सेिा केन्रको
सुदृढीकरण

१,८९,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

व्र्विगत घटना दतायका
दताय क्रकताब
३३६
क्रडजीटाइय जेिनका लालग
परामिय सेिा
इलेन्क्ट्रकल हाउस
३३७
िाईररङ्ग ताललम
प्रलतष्पधायमा छनौट र्भएका
व्र्िसार् विकास सेिा
प्रदार्क सांस्थाहरु माफयत
उद्यमीको स्तरोन्नलत
३३८
(आिश्र्कता पक्रहचानका
आधारमा पुनतायजगी र
एडर्भान्स सीप विकास
ताललम कार्यक्रम)
स्थानीर् तह लर्भरका
स्िास््र्कमीहरु,म.स्िा.स्ि
र्.से. का लालग आधारर्भूत
तथा आकन्स्मक सेिा
३३९ अन्तगयत आँखा, नाक,
गाउँ पाललकामा
कान, घाटी तथा मुख
स्िास््र् सम्िन्न्ध
प्राथलमक उपचार बारे
अलर्भमुन्खकरण / ताललम
(१) आर्ोजना सम्बन्धी
अलर्भमुन्खकरण कार्यक्रम
सञ्चालन (२) दताय लसविर
सञ्चालन सम्बन्धी
अलर्भमुन्खकरण/कार्यिाला/
ताललम कार्यक्रम सञ्चालन
३४०
(३) गुनासो सुनि
ु ाइ
सम्बन्धी अलर्भमुन्खकरण
कार्यक्रम सञ्चालन ।
सहर्भागीहरु: हरे क िडाका
प्रलतलनधी, स्थानीर् CSO,
स्थानीर् लनकार्का अन्र् क

ववर्नर्ोजन रु.

२,३०,०००
२,००,०००

४,००,०००

६०,०००

१,४५,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

१) समाजमा रहे का कुरीलत,
कुप्रथा, लैन्ङ्गक क्रहां सा,
मानि िेचविखन तथा
ओसारपसार विरुि
सचेतनामूलक कार्यक्रम
तथा अलर्भर्ान सांचालन 2)
३४१ मक्रहला विकास
कार्यक्रमिारा प्रियक्रदत
मक्रहला सहकारी
सांस्थाहरुको सुदृढीकरण
एिां स्थानीर् तहको मक्रहला
उद्यमी सांजाल स्थापनाको
लालग सहजीक
Artificial Insemination
सम्बन्धी कार्यक्रम
अन्र् विविध खचयMobilization of CSOs,
३४३ Civic Groups, NGOs for
increased social
accountability
३४२

३४४

अन्र् विविध खचय-Periodic
meeting costs of LGPCC

आलथयक न्स्थलत कमजोर
रहे का पुनःउपचारमा रहे का
३४५ पी.वब.सी. वबरामीहरुलाई
उपचार अिलधर्भर पोषण
खचय तथा सम्पकय परीक्षण
उच्च जोन्खममा रहे का

३४६ समुदार्मा विरामी

खोजपड्ताल कार्यक्रम

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

१,००,०००

१,००,०००

११,०००

२२,०००

९,०००

५०,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

उपचार केन्रहरुमा
आकन्स्मक अिस्थामा
औसलध एिां लर्ाब सामाग्री
ढु िानी, कार्यक्रमका लालग
आिश्र्क स्टे िनरी, ट्र्ाली
सीट लगार्तका फमय
३४७ फरमेट फोटोकपी,
कार्यक्रमको लनर्लमत
अनुगमन तथा
मुलर्ाांकन,स्थलगत
अनुलिक्षण, क्षर्रोगका
वबरामीको चौमालसक कोहटय
विश्लेषण र ई-क्रट.वब रज

७३,०००

औलो तथा कालाजार
माहामारी हुने क्षेरको छनौट
गरी वबषाक्रद छकयने
(रे स्पोन्सीर्भ स्प्रेइङ समेत),
क्रकटजन्र् रोग लनर्न्रण
३४८
कार्यक्रमको अनुगमन
एिम ् मूलर्ाङ्कन तथा
क्रकटजन्र् रोग लनर्न्रणका
लालग बहुलनकार्
अन्तरक्रक्रर्ा गने

३०,०००

कृ षक दताय व्र्िस्थापन
कार्यक्रम
कुष्ठरोगको विरामी, पररिार
तथा लछमेकीको सम्पकय
३५०
पररक्षण तथा LPEP सेिाको
विस्तार
कृ वष तथा पिुपन्छी
३५१ सम्िन्न्ध त्र्ाांक
अध्र्ािलधक कार्यक्रम
३४९

कोलर्भड १९ लगार्त
विलर्भन्न महामारीजन्र्
रोगहरुको रोकथाम,
३५२ लनर्न्रण तथा लनगरानीका
लालग सरोकारिाला सँगको
अन्तरक्रक्रर्ा तथा RRT,
स्िास््र्कमी पररचालन

३,००,०००
१,००,०००

१,००,०००

२५,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

घटना दताय तथा सामान्जक

३५३ सुरक्षा दताय लसविर

सञ्चालन
तोक्रकएका विद्याथीको क्रदिा
३५४ खाजाका लालग
विद्यालर्लाई अनुदान
नीलतगत,प्रिासलनक तथा
३५५
ब्र्बस्थापन खचय

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

८,९८,०००
१,२६,७१,०००
१,००,०००

प्रलत विद्याथी लागतका
आधारमा लिक्षण लसकाइ
३५६
सामग्री एिम ् कक्षा ८ को
परीक्षा व्र्िस्थापन अनुदान

३०,५८,०००

पिुपक्ष
ां ी आदीबाट हुने
ईन्फुएन्जा, बडय फ्लु, AMR,
लसवष्टसकोलसस,
टक्सोप्लाज्मोलसस आक्रद
३५७
विलर्भन्न सरुिारोग
सम्बन्न्ध रोकथाम तथा
लनर्न्रणका लालग सचेतना
कार्यक्रम

२०,०००

पाललका स्तरमा स्िास््र्
सांस्थाहरुको मालसक सूचना
सांकलन, र्भेररक्रफकेिन एिां
३५८
गुणस्तर सुधार साथै
चौमालसक एिां बावषयक
सलमक्षा

१,००,०००

पाललकास्तरमा खोप र
सरसफाई प्रिद्र्धन
कार्यक्रमको सलमक्षा,
सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ािलधक
र पाललका खोप समन्िर्
सलमलतको अलर्भमुन्खकरण
३५९ समेत पाललका स्तरमा २
क्रदन, िडा खोप समन्िर्
सलमलतको स्िास््र् सांस्था,
िडा सतरमा
अलर्भमुन्खकरण १ क्रदन तथा
पूणय खोप सुलनितताको
लागी घरधुरी सर

१,३०,०००

३६० पोषण कार्यक्रम

१०,३०,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

३६१

वबद्यालर् स्िास््र् लिक्षा
तथा विद्यालर् नसय
पररचालन

वबद्यालर् स्िास््र् लिक्षा,
आमा समूह तथा स्थानीर्
३६२ तहमा स्िास््र्का लालग
सामान्जक व्र्िहार
पररितयन प्रिध्दय न अलर्भर्ान
मलेररर्ा, डें ग,ु कालाजार,
स्क्रब टाइफस आक्रद
३६३
क्रकटजन्र् रोगको डाटा
र्भेररक्रफकेिन

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

१८,०००

१,००,०००

१०,०००

मक्रहला, बालबाललका तथा
ज्र्ेष्ठ नागररक मन्रालर्को
कार्य क्षेर (मक्रहला,
बालबाललका, अपाांगता
र्भएका व्र्वि, जेष्ठ नागररक
तथा र्ौलनक तथा लैंलगक
३६४
अलपसांख्र्क) का त्र्ाांक
सांकलन तथा अद्यािलधक
गरर मक्रहला, बालबाललका
तथा ज्र्ेष्ठ नागररक
मन्रालर्मा पठाउनका
लालग

१,००,०००

३६५ मातृ तथा निलििु कार्यक्रम

६,७०,०००

मातृ तथा निलििु
कार्यक्रम अन्तगयत आमा
३६६ सुरक्षा, गर्भयिती उत्प्रेरणा
सेिा, न्र्ानो झोला र
लनिुलक गर्भयपतन कार्यक्रम

१२,३०,०००

रािपलत रलनङ्ग लसलड

३६७ प्रलतर्ोलगता (स्थानीर्

तहस्तरीर्)
विद्यालर् सञ्चालन तथा
३६८
व्र्िस्थापन अनुदान

१,००,०००
१३,५३,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

विद्यालर्मा िैन्क्षक
गुणस्तर सुदृढीकरण एिम ्
३६९
कार्यसम्पादनमा आधाररत
प्रोत्साहन अनुदान
विधालर्मा कुष्ठरोगबारे
३७० जनचेतना तथा पररक्षण
कार्यक्रम
विलर्भन्न सरुिारोग, नसने
रोग, जुनोक्रटक, मानलसक
स्िास््र् सम्बन्न्ध
अन्तरक्रक्रर्ा कार्यक्रम तथा
क्रदिसहरु (Hypertension,
३७१ Diabetes, COPD, Cancer गाउँ पाललकामा
Days, आत्महत्र्ा रोकथाम
क्रदिस, मानलसक स्िास््र्
क्रदिस, अलजाईमर क्रदिस,
रे वबज क्रदिस, विश्व औलो
क्रदिस) मनाउने
विश्व कुष्ठरोग क्रदिस तथा

३७२ अपाांगता क्रदिसको

उपलक्ष्र्मा कार्यक्रम

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

५२,७५,०००

३०,०००

१,१५,०००

२०,०००

िैन्क्षक पहुँच सुलनन्ितता,
अनौपचाररक तथा
िैकन्लपक लिक्षा कार्यक्रम
३७३ (परम्परागत विद्यालर्,
िैकन्लपक विद्यालर्,
साक्षरता र लनरन्तर
लिक्षाका कार्यक्रम समेत)

२४,८७,०००

श्री जनता आधारर्भुत
विद्यालर् कचनारीको र्भिन
३७४
लनमायण बररर्ारपट्टी
गा.पा. १ कचनारी

४५,००,०००

३७५

स्थानीर् तहको लैलगक
गाउँ पाललकामा
क्रहां सा लनिारण कोषमा रकम

१,००,०००

३७६

सुधाररएको चुलो
(बार्ोमास) प्रवबलध जडान

२,००,०००

टे न्डर

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

समुदार्मा आधाररत
निजात लििु तथा बाल
रोगको एकीकृ त
३७७ व्र्िस्थापन (IMNCI)
कार्यक्रम सलमक्षा तथा
स्िास््र् सांस्थाहरुमा
onsite coaching
सम्र्भाव्र् उत्पादनको
उत्पादकत्ि र बजार
प्रलतस्पधाय बृवि गनयका
३७८
लालग कन्म्तमा ५ जनाको
समुहमा प्रवबलध
हस्तान्तरण

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

गाउँ पाललकामा

१,००,०००

गाउँ पाललकामा

१,४०,०००

स्िास््र् चौकीको न्र्ुनतम
सेिा मापदण्ड कार्यन्िर्न,
सुक्ररढीकरण तथा सलमक्षा
३७९
गाउँ पाललकामा
(स्िास््र् चौकीको
न्र्ुनतम सेिा मापदण्ड
कार्यक्रमको सलमक्षा )

३,५०,०००

सामुदालर्क विद्यालर्का
छाराहरुलाई लनिुलक
३८०
स्र्ालनटरी प्र्ाड
ब्र्िस्थापन
आधारर्भूत तथा आकन्स्मक
सेिाको सुलनिततका लालग
औषधीको आपूलतय र
उपर्ोग, सम्िन्न्ध
३८१ कार्यक्रमहरुको अनुगमन
तथा मूलर्ाङकन
(अनुगमन मुलर्ाङ्कन
तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न
भ्रमण खचय)
स्थानीर् तहका कमयचारी र
जनप्रलतलनलधहरुको लालग
३८२
गाउँ पाललकामा
अनुगमन तथा मुलर्ाकन
खचय
एम. आइय . एस. अपरे टर र
क्रफलड सहार्क दे लनक
३८३
भ्रमण र्भिा तथा र्ातार्त
खचय

१९,९५,०००

४५,०००

४०,०००

१,०२,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

प्रलतष्पधायमा छनौट र्भएका
व्र्िसार् विकास सेिा
३८४ प्रदार्क सांस्थाहरु माफयत
लघु उद्यम विकास मोडे लमा
नर्ाँ लघु उद्यमी लसजयना गने

१९,६०,०००

साियजलनक विद्यालर्मा
अध्र्र्नरत विद्याथीहरुका
३८५
लालग छारबृवि (आिासीर्
तथा गैरआिासीर्)

१७,०४,०००

आधारर्भूत तथा आकन्स्मक
सेिाको लालग औषलध र
स्िास््र् सुरक्षा सामग्री
३८६ (PPE बाहे क ) खररद तथा
औषलध लगार्तका
सामग्रीको ढु िानी तथा
ररप्र्ाक्रकांग र वितरण समेत
३८७

विद्यालर् र्भौलतक पुिायधार
लनमायण अनुदान

व्र्िीगत घटना दताय तथा
सामान्जक सुरक्षा
व्र्िस्थापन सूचना प्रणाली
सञ्चालानाथय िडा
३८८
कार्ायलर्हरुको लालग
डे क्सटप कम्पर्ुटर, वप्रन्टर,
स्क्र्ानर तथा 4G Wireless
Dongol खररद
बाह्य खोप केन्र बाट
गुणस्तररर् खोप सेिा
प्रदान गनय खोप केन्रमा
ब्र्िस्थापनको लालग
फलनयचर ब्र्िस्था,
सम्बन्न्धत िडा खोप
३८९
समन्िर् सलमलत माफयत
तर्ारी एिां खररद, ३०००
खोप केन्रमा प्रलत खोप
केन्र रु १०००० दरले,
कन्म्तमा टे िल १, कुसी १ र
सानो बेञ्च १ र हात

९,८५,०००

२,०८,४२,०००

५,२५,०००

४०,०००

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

ववर्नर्ोजन रु.

र्भैसीको साना व्र्िसालर्क
३९० कृ वष उत्पादन केन्र (पकेट)
विकास कार्यक्रम सांचालन

२५,००,०००

राविर् र स्थानीर् महत्िका
खाद्य तथा पोषण
सुरक्षाममा टे िा पुर्ायउने
३९१ िाली िस्तको साना
व्र्िसालर्क कृ वष उत्पादन
केन्र (पकेट) विकास
कार्यक्रम सांचालन

२०,००,०००

बरहरी कलर्ानदे ही गीबी
झो.पु ,न्जझौल कटलनर्ाँ, ,
३९२
बररर्ारपट्टी गाउँ पाललका,
लसराहा

३०,००,०००

बररर्ारपट्टी

सांघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (विषेि अनुदान)
१,५०,००,०००

३९३ गाउँ पाललकामा हे लथ पोष्ट

र्भिन लनमायण

३९७
३९८
३९९
४००
४०१
४०२

टे न्डर

प्रदे ि सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम ससतय अनुदान

PCC ढलान सडक
लनमायण (आधारर्भुत
३९४
विधालर् दे न्ख तेनि
ु ापट्टी
चौक सम्म)
PCC ढलान सडक
लनमायण (बेचन र्ादि
३९५
घरदे न्ख र्भुपा र्ादिको घर
सम्म)
३९६

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

खाद्यान्न उत्पादन
अलर्भिृवि ताललम
खाद्यान्न िाललमा जैविक
मल प्रर्ोग प्रदियन
५० प्रलतित अनुदानमा
उन्नत गँहु विउ वितरण
७५ प्रलतित अनुदानमा
पािर स्प्रेर्र वितरण
आधारर्भुत सिेक्षण
सक्ष्म खाद्य तत्ि (न्जक,
सिार्ल, कन्न्डसनर)
साना लसचाई कार्यक्रम
अन्तगयत मोटर वितरण

आधारर्भुत विधालर् दे न्ख
तेनि
ु ापट्टी चौक सम्म
िडा नां. ४

४०,००,०००

टे न्डर

बेचन र्ादि घरदे न्ख र्भुपा
र्ादिको घर सम्म िडा
नां. १

४०,००,०००

उपर्भोिा

विषेि अनुदान सांघीर् सरकार र प्रदे ि सरकार
२,००,००० सुलचकृ त सांस्था बाट
१,००,०००
१४,००,०००

टे न्डर

२,३०,०००

कोटे िन

७०,०००
५,००,०००

कोटे िन

५,००,०००

कोटे िन

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

खानेपानी आर्ोजना िडा
नां. १ दे खी ५ सम्म
गत आ.ि को फोहरमैला
४०४ व्र्िस्थापन आ. वि.
कचनारी
४०३

४०५

कार्ािन्वर्न हुने स्थान

िडा नां. १ दे खी ५ सम्म
िडा नां. १, आ. वि.
कचनारी

फोहर मैला व्र्िस्थापन
िडा नां. २, मा. वि. खोक्सी
मा.वि.खोक्सी जानकीनगर जानकीनगर
कुल जम्मा

ववर्नर्ोजन रु.

खररद विर्ि प्रक्रक्रर्ा

१,००,००,०००

टे न्डर

३०,००,०००

टे न्डर

३०,००,०००

टे न्डर

५२,१७,७५,९१६

िम्झौता
रकम

कार्िक्रम/आर्ोजना /क्रक्रर्ाकलापको
नाम

िम्झौता

र्ि.नं.

नाम

ठे क्केदार आपुर्ति कताि

