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१ १ सडक ढलान
रिवदास टोलमा �ुप साह कानुको घर देखी पि�म 

तफ�  सडक ढलान
490,000.0          

२ १ सडक ढलान
रिवदास टोलमा डोमा साहको  घर देखी द�ीण 

तफ�  सडक ढलान
1,000,000.0        

३ १ सडक ढलान
रिवदास टोलमा रघुनाथ यादवको घर भ�दा पुव� 

बाटोमा सडक ढलान
490,000.0          

४ १ टटब�ध काय�
रिवदास टोलको पि�म उतर रहकेो नहरमा 

टटब�ध काय�
520,000.0           

५ १ नाला िनमा�ण
�टनडोिबया टोलमा िसखारी पटेलको घर भ�दा पुव� 

उतर बाटोमा नाला िनमा�ण
1,400,000.0        

६ १ नाला िनमा�ण
�टनडोिबया टोलमा उमेश डोमको घर भ�दा 

पि�म बाटोमा होम पाईप सिहत नाला िनमा�ण
800,000.0          

७ १ बाउ��ी िनमा�ण
�टनडोिबया टोलमा गैडारा पुलको छेउमा रहकेो 

480,000.0          
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०७६।०७७ सालको कािलकामाई गाउँपािलकाको वडा �त�रय योजनाह� (िवि�य समािनकरण तथा गत वष�को अ.ल.या. तफ� को 

पु�जगत खच�)

७ १ बाउ��ी िनमा�ण
�टनडोिबया टोलमा गैडारा पुलको छेउमा रहकेो 

अधुरो बाउ��ी िनमा�ण
480,000.0          

८ १ नाला िनमा�ण
मुडली टोलमा �ी ज�ता मा.िव.को द�ीण प�ी 

नाला िनमा�ण
1,000,000.0        

९ १ भवन िनमा�ण
वडा काया�लयको पला�टर, �यालढोका तथा 

रंगरोबन गन� काय�
500,000.0          

१० १ गेट िनमा�ण �ी ने.रे.�ा.िव. को गेट िनमा�ण 150,000.0           

११
१ �ील िनमा�ण मुडली टोलमा रहकेो िशव मि�दरमा �ील िनमा�ण 100,000.0           

१२ १ मम�त स�भार दैिवक �कोप, मम�त स�भार तथा बाटो अित�माण 500,000.0          

१३ १ नाला िनमा�ण
मुडली टोलमा न�दको छेउमा रहकेो पारश 

चौरिसयाको गोठ भ�दा पुव� बाटोमा नाला िनमा�ण
2,000,000.0        

१४ १ नाला िनमा�ण
�दनानाथ कु�ाहा र राजे�� पटेलको घर िबचमा 

नाला िनमा�ण
200,000.0          

१५ १ पखा�ल मम�त �ी ने.रे.�ा.िव. रिवदासको पखा�ल िनमा�ण 150,000.0           

१६ १ इनार मम�त
�टनडोिबया टोलमा रहकेा सामुदायीक भवन 

अगाडी रहकेो ईनारको मम�त
50,000.0            

गत वष�को 

भु�ािन बाक�

१७ १ �फलड मम�त �हमपोखरीको निजक रहकेो �फलड मम�त 60,000.0            
गत वष�को 

भु�ािन बाक�

२० १ धारा ऐवं चापा कल धारा ऐवं चापा कल 800,000.0          



२१ १
मिहला स�कतीकरण 

तािलम
मिहला स�कतीकरण तािलम 400,000.0          

२२ १ सामा�ी िवतरण कृषकह�को लागी सामा�ी िवतरण 400,000.0          

२३ १
खेलकुद सामा�ी 

िवतरण
खेलकुद सामा�ी िवतरण 100,000.0           

२४ १ छठ पुजा सजावट छठ पुजा सजावट 150,000.0           

२५ १ ईद पव� सजावट ईद पव� सजावट 100,000.0           

२६ १ �वा��य िशिवर �वा��य िशिवर 200,000.0          

२७ १ शैि�क सामा�ी िवतरण
उ�कृषट बालबािलकाह�को लािग शैि�क सामा�ी 

िवतरण
50,000.0            

२८ १ ब�ी मम�त काय� रोड ब�ी मम�त काय� 190,000.0           

२९ १ गैस तथा चु�ला गैस सेट तथा चु�ला िवतरण 500,000.0          

३० १ �रग च�प �रग च�प िनमा�ण तथा िवतरण 2,000,000.0        

३१  ज�मा  = 14,780,000.0      

३२ २ �यास तथा चु�ला दिलत तथा िवप� प�रवार 1,600,000.0         

३३ २
खेलकुद सामा�ी 

िवतरण
युवा तथा िव�ाथ� 100,000.0           

३४ २ साम�ी िवतरण कृषकह�को लािग साम�ी िवतरण 200,000.0          

३५ २ ��े टंक� िवतरण ��े टंक� िवतरण 300,000.0           

गैरी चौरिसयाको घरदेखी स�रफ िमया र जमुना 
500,000.0          ३६ २ सडक ढलान

गैरी चौरिसयाको घरदेखी स�रफ िमया र जमुना 

चौरिसयाको घर स�म
500,000.0          

३७ २ मम�त स�भार
साज�िनक बाटो, भवन, िबजुली ब�ी, पैनी र ईनार 

लगायतको साव�जिनक स�पतीको मम�त स�भार
500,000.0          

३८ २
छठ , �दपावली र  

ईदको लािग
छठ सजावट तथा ईदको लािग 200,000.0          

३९ २ पखा�ल िनमा�ण रामजान�क ने.रा.�ा.िव. भेिडहा�रको पखा�ल 500,000.0          

४० २ सडक ढलान स�यदेव ितवारीको घरदेखी पि�म प�ी 1,000,000.0        

४१ २ ब�च र डे�क �ी सुकई सा.मा.िव.मा ब�च र डे�क 250,000.0           

४२ २ मम�त काय� �ी रामजानक� �ा.िव.मा मम�त काय� 450,000.0          

४३ २ नाला िनमा�ण पपु खाँको घरदेखी उतर प�ी नाला िनमा�ण 400,000.0          

४४ २ नाला िनमा�ण भाग�रथ रामको घर देखी पुव� प�� नाला िनमा�ण 3,000,000.0        

४५ २ सडक ढलान
�ािन�साद चौरिसयाको घरदेखी पुव� प�� सडक 

ढलान
500,000.0          

४६ २ सडक ढलान
सािवक वडा नं. १ मा राम�ेको घरदेखी 

िहरामनको घरस�म
500,000.0          

४७ २ मि�दर िनमा�ण
सािवक वडा नं. ८ मा पोखरीको उतर प�ीको 

मि�दर िनमा�ण
500,000.0          

४८ २ चापा कल जडान आ�शयक पन� ठाउँमा 1,000,000.0        

४९ २
मि�जत मम�त सािवक वडा नं. ९ मा पन� मि�जद मम�त तथा 

आव�यक सामा�ी ख�रद

100,000.0           

५० २ क�गाहको मम�त क�गाहको अधुरो पखा�ल िनमा�ण 400,000.0          



५१ २

नाला िनमा�ण सािवक वडा नं. ३ मा गौरी चौरिसयाको घरदेखी 

स�रफ िमयाँको घर �दै जमुना चौरिसयाको घर 

स�म नाला िनमा�ण

500,000.0          

५२ २
हाजरी 

जवाफ�ितयोिगता

�ी सुकई सा.मा.िव.मा हाजरीजवाफ �ितयोिगता 

काय��म

300,000.0           

५३ २
सडक ढलान गांगा चौरिसयाको घरदेखी िबरबल चौरिसयाको 

घरस�म सडक ढलान

250,000.0           

५४ २
सडक ढलान ढग चौरिसयाको घरदेखी पुव� प�� तफ�  सडक ढलान 400,000.0          

५५ 13,450,000.0       

५६ ३ नाला िनमा�ण
िबरबल ितवारीको घडेरी नहर देिख िबलर 

िमयाँको घर �दै नाला िनमा�ण (रोडको पव� प�ी)
500,000.0          

५७ ३ नाला िनमा�ण
प�चान�द िम�को घडे�र नहरदेिख राम�ेको घर�दै 

नाला िनमा�ण (रोडको पि�म प�ी)
500,000.0          

५८ ३ नाला िनमा�ण
डोमह�को घरदेखी बृज�कशोर बौठाको घर �दै 

नाला िनमा�ण
500,000.0          

५९ ३ नाला िनमा�ण
मि�जद देखी रामािशष चौरिसयाको घर �दै नाला 

िनमा�ण(दि�ण पुव� तफ� )
500,000.0          

६० ३ नाला िनमा�ण
सिगर िमयाँको िमलदेखी चौक �दै मेघराजको घर 

�दै नाला िनमा�ण(रोडको उतर पि�म)
500,000.0          

६१ ३ कलभट� िनमा�ण यस वडाको िविभ� ठाउमा कलभट� िनमा�ण 400,000.0          ६१ ३ कलभट� िनमा�ण यस वडाको िविभ� ठाउमा कलभट� िनमा�ण 400,000.0          

६२ ३ मि�दर िनमा�ण
सािवक वाड नं. ६ मा रहकेो ईनारको निजक िशव 

मि�दर िनमा�ण
500,000.0          

६३ ३ भा�छा कोठा िनमा�ण

िशव मि�दर �फ�डको निजक रहकेो मि�दरको 

छेउमा रहकेो भा�छा कोठा भतकाउने र नयाँ 

िनमा�ण गन� काय�

400,000.0          

६४ ३ माटो पुरी �ेवल गन� रामदयालको घरदेखी नहर स�म माटो पुरी �ेवल 150,000.0           

६५ ३ माटो पुरी �ेवल गन�

मुनी ठाकुरको घरदेखी �पनारायण साह गोढको 

घर �दै नरेश ठाकुरको घर �द,ै गुली ठाकुरको घर 

�दै अिनल क�ठको घर �दै माटो पुरी �ेवल गन� 

काय�

300,000.0           

६६ ३ सडक ढलान रामिजवनको घर अगाडी अधुरो ढलान 500,000.0          

६७ ३ गैस चु�ला िवतरण
िवप� बग� तथा िपछडा बग�ह�लाई गैस चु�ला सेट 

िवतरण
1,400,000.0        

६८ ३ साईकल िवतरण क�ा ८ मा अ�य�रत छा�ह�लाई साईकल िवतरण 200,000.0          

६९ ३ फुट बल टुना�मे�ट फुट बल टुना�मेनट तथा खेलकुद सामा�ी 710,000.0           

७० ३ सांसकृती काय��म सां�कृती काय��म 200,000.0          

७१ ३ �मण काय��म �मण काय��म 200,000.0          

७२ ३ िवधुत व�ी िवधुत व�ी ममा�त तथा आव�यक ठाउमा जडान 100,000.0           

७३ ३ बृ�ा रोपण वडा िभ� िविभ� ठाउँमा बृ�ा रोपण काय� 200,000.0          



७४ ३ मिहलाको लािग तािलम वडा िभ�का मिहलाह�को लागी िशपमुलक तािलम 400,000.0          

७५ ३ ��े टंक� कृषकह�को लागी ��े टंक� िवतरण 300,000.0           

७६ ३ �वा��य िशिवर मिहला �वा��य िशिवर तथा �या�टेरी पयाड 400,000.0          

७७ ३ माटो पुरी �ेवल गन�
चौक देखी िब�धयाचल चौरिसयाको घर �दै माटो 

पुरी �ेवल गन�
400,000.0          

७८ ३
बालबािलकाको लागी 

तािलम

बालकलब �ारा बालबािलकाह�लाई तािलम तथा 

खेलकुद सामा�ी िवतरण
100,000.0           

७९ ३ पंप सेट र मोटर पंप सेट र मोटर िवतरण 500,000.0          

८० ३ बाउ��ी िनमा�ण
वडा नं. ३ मा रहकेो क��थानह�लाइ बाउ��ी 

वाल र तार बार लगाउने र मम�त काय�
300,000.0           

८१ ३ धम�शाला िनमा�ण फुलेना ठाकुरको घर निजक धम�शाला िनमा�ण 400,000.0          

८२ ३ �कुलको लागी
पुरानो भवन भतकाउने र मम�त तथा माटो पुरी 

बृ�ारोपण काय� गन�
400,000.0          

८३ ३ माटो पुरी �ेवल गन�
कमलको घरको चौकदेखी द�ीण जाने बाटोमा 

माटो पुरी �ेबल गन�
350,000.0           

८४ ३ मम�त स�भार
वडा काया�लयको पुरानो भवन मम�त तथा रंगरोबन 

गरी माटो पुन� काम
450,000.0          

८५ ३ सडक ढलान गुलजारको घरदेखी दि�ण मेन रोड ढलान 500,000.0          

८६ ३ चापा कल चापा कल जडान 500,000.0          ८६ ३ चापा कल चापा कल जडान 500,000.0          

८७ ३ ए�बुले�स ए�बुलेनस ख�रद 1,100,000.0         
गत वष�को 

भु�ानी बाक�

८८ ३ माम�त काय�
वडा काया�लयको मम�त तथा क�पाउ�ड वाल तथा 

माटो पुरी गेट िनमा�ण
400,000.0          

गत वष�को 

भु�ानी बाक�

८९ ३ भवन िनमा�ण
�ी ने.रा.�ा.िव. ह�रहरपुर िबता�को िव�ालयको 

बाउि�� र गेट िनमा�ण काय�
750,000.0           

गत वष�को 

भु�ानी बाक�

९० ३
धारा जडान वडा नं. ३ मा िविभ� ठाउमा धारा जडान

900,000.0          
गत वष�को 

भु�ानी बाक�

९१  ज�मा = 15,910,000.0      

९२ ४ मि�दर िनमा�ण सनेश बाबाको मि�दर िनमा�ण 150,000.0           

९३ ४ माई�थान िनमा�ण वडा नं. २ को माई�थान मम�त तथा िनमा�ण 500,000.0          

९४ ४ िविवध पुँिजगत खच�

िविभ� ठाउमा बाटो घाटो मम�त स�भार तथा दस,ै 

छठ , ईदगाहको सजावट, संसान घाट तथा 

बजारको �व�थापन र अ�य खच�ह�

800,000.0          

९५ ४ खेलकुद कृकेट टुना�मे�ट तथा िजमको समान ख�रद 300,000.0           

९६ ४ ब�ी जडान िवधुत ब�ी जडान 200,000.0          

९७ ४ चापाकल जडान चापाकल जडान 500,000.0          

९८
४

�कुल यूिनफम�
िव�ालयमा बालबािलकाह�को लािग �कुल 

यूिनफम�, �याग ख�रद र िवतरण
700,000.0          

९९ ४ िव�ालयमा खानेपािन 
िव�ालयमा खाने पािनको मेिशन जडान तथा 

�व�थापनको लािग
200,000.0          

१०० ४ क�पाउ�ड िनमा�ण क��थानको क�पाउ�ड िनमा�ण तथा मम�त(वडा नं. १ 500,000.0          



१०१ ४ मि�जद मम�त पुरानो मि�जद मम�त काय� 300,000.0           

१०२ ४ पंच�मा िनमा�ण
क��को सातोमाईको क�पाउ�डमा पंच�माको 

िनमा�ण
500,000.0          

१०३ ४ मिहला काय��म
मिहलाह�को लागी ल�ीत काय��म (गुडीया तथा 

खेलौना बनाउने )
500,000.0          

१०४ ४ ��े टंक� कृषकह�को लािग ��े टंक� िवतरण 300,000.0           

१०५ ४ नाला िनमा�ण मेनरोडको नाला िनमा�ण 2,450,000.0        

१०६ ४ सडक ढलान वडा काया�लयको बाटो ढलान 2,500,000.0        

१०७ ४ ज�गा ख�रद �वा��य चौक�को लािग ज�गा ख�रद 4,500,000.0        

१०८ ४ ज�गा ख�रद धम�शालाको लािग ज�गा ख�रद 1,500,000.0        

१०९  ज�मा = 16,400,000.0      

११० ५ नाला िनमा�ण मेन रोडमा नाला िनमा�ण 2,000,000.00

१११ ५ ज�गा ख�रद दिलत भवनको लािग ज�गा ख�रद 520,000.00

११२ ५ ज�गा ख�रद धम�शालाको लािग ज�गा ख�रद 625,000.00

११३ ५ ज�गा ख�रद छठ घाट तथा कबरगाहको लािग ज�गा ख�रद 1,200,000.00

११४ ५ गैस चु�ला गैस चु�ला 1,900,000.00

११५ ५ सडक ढलान �वा��य चौक� रोड ढलान 500,000.00

११६ ५ धारा जडान धारा जडान 1,000,000.00

११७ ५ खेल मैदान िनमा�ण खेलकुद मैदान िनमा�ण 700,000.00

११८ ५ सडक ढलान मेन रोड देखी जगरनाथ कमंकरको घर स�म 500,000.00११८ ५ सडक ढलान मेन रोड देखी जगरनाथ कमंकरको घर स�म 500,000.00

११९ ५ सडक ढलान मेन रोड देखी राज�रश चौहानको घर स�म 500,000.00

१२० ५ पंप सेट र मोटर पंप सेट र मोटर िवतरण 500,000.00

१२१ ५ बोरीङ जडान बोरीङ जडान 500,000.00

१२२ ५
दिलत िवप� तथा 

जनजाती
दिलत िवप� तथा जनजाती लि�त काय�कम 500,000.00

१२३ ५ िव�ालय पुवा�धार
सािवक वडा नं. ९ को िव�ालयको पुवा�धार 

�वि�थत गन� काम
300,000.00

१२४ ५ सां�कृितक काय��म
दस,ै छठ लगायतको पुजा आजा� तथा सां�कृितक 

काय��म
300,000.00

१२५ ५ भवािन मि�दर िनमा�ण भवािनमाईको निहअरको बाक� काम 300,000.00

१२६ ५ स�े टंक� िवतरण ��े टंक� िवतरण 200,000.00

१२७ ५ �मण काय��म वडा �त�रय �मण काय��म 200,000.00

१२८ ५
पोखरी ख�े तथा 

बृ�ारोपण
पोखरी ख�े तथा बृ�ारोपण काम 1,000,000.00

१२९ ५ सडक ढलान ढलान देखी ल�ुमण महतोको घर स�म 500,000.00

१३० ५ धारा जडान धारा जडान 1,000,000.00
गत वष�को 

भु�ािन बाक�

१३१ ५ पाडी िवतरण पाडी िवतरण 900,000.00
गत वष�को 

भु�ािन बाक�

ज�मा  = 15,645,000.0      


