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१ मि दर िनमाण अधुरो राधा कृ ण मि दर िनमाण 1,500,000.0        आ त रक ोत

२ १ सडक ढलान
कुरबान िमयाँ कुजडाको घरदेिख उतर रेखमन 
चौहानको घरसमम र रामिबशवास चौहानको 
घरदेिख मेन रोड स म सडक ढलान

2,000,000.0        

३ १ सडक ढलान
ी ज ता मा.िव.को ाङगणमा िवधाथ ह को 

लािग आवत जावत गनको लािग बाटो ढलान
300,000.0           

४ १ सडक ढलान
राजे  कुमार कुम को घर अगाडी अधुरो रहकेा 
सडक ढलान

200,000.0          

५ १ भवन ममत काय
िशव मि दरको उतर प  रहकेा सामुदायीक 
भवनको ममत तथा रंगरोबन काय

300,000.0           

६ १ सडक ढलान
दनानाथ साह तेलीको घर देखी पि म संजय 
सादको घरस म र िबरे  साह तेलीको घरदेखी 

उतर जाने बाटोमा सडक ढलान
1,000,000.0        

७ १ मि दर िनमाण िशव मि दर ममत तथा रंगरोबन 50,000.0            
८ १ मि दर िनमाण भैरोबाबा मि दर ममत 50,000.0            

९ १
बाउि  िनमाण तथा 
माटो पुन

गौडाराको अधुरो बाउ ी ममत तथा माटो पुन 
काय

500,000.0          

१० १ सडक ढलान जोखु गदीको घरदेखी पुव जाने बाटोमा सडक 
ढलान

1,000,000.0        

११ १ सडक ढलान
चुलािह साहको घरदेिख दि ण जाने बाटोमा सडक 
ढलान

500,000.0          

१२ १ सडक ढलान
गास राउत भेिडहरको घरदेखी पि म-दि ण 

खोबारी पटेलको घरस म सडक ढलान
500,000.0          

१३ १ चौतारा िनमाण
रिवदास टोलको छ ठया घाट िनर पकडीको 
चौतारा िनमाण

100,000.0           

१४ १ चौतारा िनमाण
चकरदाहा िनर रहकेो पकिडको बोटमा चौतारा 
िनमाण

100,000.0           

१५ १ डबरी ख े रिवदास टोलमा रहकेा डबरी ख े काय 100,000.0           

१६ १ क पाउणड िनमाण
रिवदास टोलमा रहकेो ी राम जानक  मि दरको 
क पाउणड िनमाण

350,000.0           

१७ १ सडक ढलान
िशवनारायण साद चौरिसयको घरदेखी दि ण-
पुव जाने बाटोमा सडक ढलान

500,000.0          

१८ १ नाला तथा सडक ढलान
मदन साद यादवको घर अगाडी रहकेो बाटोमा 
नाला तथा सडक िनमाण

500,000.0          
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०७७।०७८ सालको कािलकामाई गाउँपािलकाको वडा त रय योजनाह  (िवि य समािनकरण, रा शव बाडफाड, आि क आमदानी, 

देशको समपुरक तथा िवशेष अनुदान र गत वषको अ.ल.या. तफको पु जगत खच)

भौितक योजना तथा पूवाधार िवकास तफ :



१९ १ सडक ढलान
रिवदास टोलमा मदन साहको घरदेखी  पि म 
बाटोमा सडक ढलान

600,000.0           

२० १ मि दर मा ित ालय
ब दीमाई मि दरमा नवरा ी पुजा गनकोलागी 

ित ालयको िनमाण
500,000.0          

२१ १ नाला िनमाण
यू िजवन जोती युवा क बको भवन देिख दि ण 

बाटोमा नाला िनमाण
1,500,000.0        

२२ १ माटो पुरी ेबल
गैरी साद यादवको घरदेखी पुव जाने बाटोमा 
माटो पुरी ेबल

1,000,000.0        

२३ १ बाटो अित मण बाटो अित मण ( वडा िभ ) 500,000.0          
२४ १ ममत स भार ममत स भार 500,000.0          

-                   

२५ १ गैस िवतरण गैस तथा सु ला िवतरण 1,800,000.0        

२६ १ धारा एवं चापा कल धारा एंव चापा कल जडान 800,000.0          
२७ १ े टंक े टंक  िवतरण 900,000.0          
२८ १ छठ पुजा छठ घाट सजावटको लागी 300,000.0           
२९ १ इद पव मि जद सजावट 100,000.0           
३० १ ब ी ममत बि  ममत 150,000.0           
३१ १ खले कुद कृकेट ितयोिगता 150,000.0           
३२ १ िश कह को तलब ी ज ता मा.िव.मा िश कह को तलब 500,000.0          आ त रक ोत
३३ १ गेट िनमाण ी ने.रा. ा.िव. टनडोिबयामा गेट िनमाण 200,000.0          

३४ १ रंगरोबन काय
ी ने.रा. ा.िव. रिवदासमा रंगरोबन तथा अधुरो 

पला टर काय 200,000.0          

३५ १ फरिनचर ख रद
वडा कायालय तथा सामदुायीक भवनको लािग 
फ नचर ख रद 150,000.0           

३६ १ ज गा ख रद
ी ज ता मा.िव.को पािन िनकास गनका लगी 

ज गा ख रद 300,000.0           

19,700,000.0    

३७ २ सडक ढलान
लालबाबकुो गोढदेखी पि म तफ सडक 
ढलान(वडा नं.९)

1,000,000.0        

३८ २ सडक ढलान
छठुको घरदेिख रामदेवको घरस म सडक 
ढलान(वडा नं.९)

500,000.0          

३९ २ सडक ढलान मोदको घरदेिख ईनार स म(वडा नं.९) 500,000.0          

४० २ सडक ढलान
रामाधार महतोको घरदेिख जोिग  महतोको 
गोठस म सडक ढलान(वडा नं.४)

200,000.0          

४१ २ इनार ममत जोिग  महतोको घर िनर इनार ममत काय 50,000.0            

४२ २ िव ालयको लािग
ी सुक्ई सा.मा.िव.मा बे च ख रद तथा 

िव ालयको मेन ढोका र पखाल ममत काय
500,000.0          

४३ २ पखाल िनमाण ी रामजानक  ा.िव.मा पखाल िनमाण 500,000.0          
४४ २ े टंक  िवतरण कृषकह को लािग े टंक  िवतरण 300,000.0           
४५ २ गैस िवतरण गैस िसिलनडर तथा चु ला िवतरण 1,600,000.0         
४६ २ अधुरो िनमाण ी क या मा.िव.को अधुरो भवन िनमाण काय 1,000,000.0        

सामािजक िवकास तफः

ज मा



४७ २ चापा कल जडान वडा िभ  िविभ  ठाउमा चापा कल जडान 800,000.0          

४८ २ सडक ढलान
मोितलाल साद चौरिसयाको घरदेिख देिवलाल 

साद चौरिसयाको घरस म सडक ढलान(वडा 
नं.२)

100,000.0           

४९ २ सडक ढलान
छठु पटवाको घरदेिख दि ण तफ भाग रथको 
घरस म सडक ढलान(वडा नं.४)

3,000,000.0        

५० २ सडक ढलान
रामबाबुको घरदेिख िशवजी मा टरको घरस म 
सडक ढलान (वडा नं.५)

500,000.0          

५१ २ सडक ढलान
िशवजी मा टरको घरदेिख गौरी महतो नुिनयाको 
घरस म सडक ढलान(वडा नं.५)

500,000.0          

५२ २ सडक ढलान
भागरीथको घरदेिख पुव तफ सडक ढलान (वडा 
नं.७)

1,500,000.0        

५३ २ ममत स भार
िविभ  ठाउमा बाटो घाटो ममत स भार तथा दसै, 
छठ, ईदगाहको सजावट र स सान घाट तथा 
िबजुली बि  जडानमा रहने खचह

1,000,000.0        

५४ २ मि जद िनमाण सािवक को वडा नं. ४ मा मि जद िनमाण काय 1,500,000.0        
५५ २ सामा ी ख रद खेलकुदको लागी सामा ी ख रद 150,000.0           

५६ २
मि जद िनमाण सािवक को वडा नं.९ मा रहकेो मि जद ममत तथा 

आव यक सामा ी ख रद
100,000.0           

15,300,000.0      
५७ ३ धमशाला िनमाण अधुरो धमशाला िनमाण 800,000.0          
५८ ३ क भट िनमाण िविभ  ठाउमा क भट िनमाण 500,000.0          

५९ ३ सडक ढलान गुलजारको घरको अगाडी सडक ढलान 135,000.0           गत वषको 
भु ानी बाक

६० ३ सडक ढलान रामिजवनको घरको अगाडी सडक ढलान 100,000.0           गत वषको 
भु ानी बाक

६१ ३
मि दर िनमाण र इनार 
ममत

सािवक वडा नं. ६ मा इनारको छेउमा रहकेो 
मि दर िनमाण तथा ईनार ममत

800,000.0          

६२ ३ बाउि  िनमाण क थानको बाउि  िनमाण 500,000.0          
६३ ३ भवन िनमाण सामदुायीक भवन िनमाण 600,000.0           
६४ ३ नाला िनमाण चि का साहको घरदेखी उतर नाला िनमाण 500,000.0          
६५ ३ नाला िनमाण सािवक वडा नं.५ मा नाला िनमाण 800,000.0          
६६ ३ नाला िनमाण सािवक वडा न.४ मा नाला िनमाण 1,000,000.0        
६७ ३ क भट िनमाण समसान घटको छेउमा क भट िनमाण 400,000.0          
६८ ३ गैस चु ला गैस चु ला सेट िबतरण 1,200,000.0        
६९ ३ े टंक े टंक  िवतरण 300,000.0           

७० ३ ममत स भार
आव यक ठाउमा खच ग रने ( बाटो ममत, िबधुत 
बि  जडान, छठ पव सजावट काय  )

900,000.0          

७१ ३ धारा जडान वडा िभ  चापा कल जडान 700,000.0          

७२ ३ माटो पुरी ेबल
िसचाई कायालय देखी झझकउवा पुल स म माटो 
पुरी ेबल

900,000.0          

७३ ३ नाला िनमाण रामपुरमा नाला िनमाण 400,000.0          

ज मा



७४ ३ माटो पुरी ेबल
दखुी पिणतको घरदेखी पारसको खेत स म माटो 
पुरी ेबल

200,000.0          

७५ ३ समान काय म
जे  नाग रक तथा एकल मिहलालाई समान 
काय म

300,000.0           

७६ ३ कृषकको लािग कृषकह को लािग कोदालो तथा िबउ िबतरण 500,000.0          
11,535,000.0     

७७ ४ ममत स भार पुरानो मि जदको ममत कय
400,000.0          

गत वषको 
बाक

७८ ४ सडक ढलान
क  टोलमा मेन रोड देखी राधा बैठाको घर स म 
र मने रोड देखी जाटाहा दासको घरस म बाटो 
ढलान

500,000.0          

७९ ४ सडक ढलान मेनरोड देखी ताहीर सैनको घरस म सडक ढलान 500,000.0          

८० ४ पोशाक िबतरण िव ालयमा िव ाथ ह को लागी पोशाक िबतरण 100,000.0           

८१ ४ सडक ढलान
क   नथुनी दासको घरदेखी उतर प  मेन रोड 
सडक ढलान

1,800,000.0        

८२ ४ पखाल िनमाण
बलुवा टोलको माई थान मि दरमा पंचकरमा  तथा 
पखाल िनमाण

1,000,000.0        

८३ ४ नाला िनमाण मने रोडमा नाला िनमाण 1,300,000.0         गत वषको 
बाक

८४ ४ मि दर िनमाण दिलत समुदायको मि दर िनमाण काय 300,000.0           

८५ ४ िबल भु ानी
आ.ब. २०७६।०७७ को िव ुतको पुरानो िबल 
भु ानी गन

100,000.0           

८६ ४ खाने पािनको व था िव ालयमा खानेपानीको मेिशन जडान 300,000.0           

८७ ४ व थापन काय क  बेस यापको ह रको लािग व थापन काय 200,000.0          

८८ ४ खेल कुद खेलकुदको लािग सामान िबतरण 100,000.0           

८९ ४ ममत स भार
आव यक ठाउमावडा सिमितको िनणय बमोिजम 
खच ग रने छ ।( बाटो घाटो ममत स भार, चाड 
पव तथा िवधुत बि  जडान काय)

1,000,000.0        

९० ४ चापा कल िविभ  ठाउमा चापा कल जडान 500,000.0          
९१ ४ बो रङ जडान बो रङ वा पंिपङ सेट िबतरण काय 800,000.0          
९२ ४ े टंक कृषकह को लािग े टंक  िवतरण 300,000.0           

९३ ४
जनचेतनामुलक 
काय म

मिहला वा य वयं सेिवका, वडा सिमित तथा 
िशि काह लाई सरसफाई तथा दशुण 

व थापन स बि ध कट िबतराण तथा जनचेतना 
मुलक काय म

500,000.0          

९४ ४ गैस िवतरण
ग रव तथा िवप  प रवारह को लािग गैस तथा 
चु ला िवतरण

1,500,000.0        

९५ ४ बउ ी िनमाण क थानको बाउि  िनमाण 500,000.0          
९६ ४ ज गा ख रद िविभनन योजनको लािग ज गा ख रद 700,000.0          

12,400,000.0    

ज मा

ज मा



९७ ५ सडक ढलान चमरटोलीमा सडक ढलान 1,000,000.00

९८ ५ नाला िनमाण
ब मबाबाको थान देखी पुव मेन रोडमा नाला 
िनमाण

1,400,000.00

९९ ५ नाला िनमाण
भवानी मं डप देखी उतर प ी मेन रोडमा नाला 
िनमाण

1,000,000.00

१०० ५ भवन िनमाण ओम शाि त भवन िनमाण 800,000.00
१०१ ५ गैस चु ला गैस चु ला िवतरण 1,500,000.00
१०२ ५ बोरीङ जडान बोरीङ वा पंिपङ सेट िवतरण काय 1,000,000.00
१०३ ५ चापा कल चापा कल जडान 1,000,000.00
१०४ ५ ममत स भार ममत स भार 900,000.00
१०५ ५ खेल कुद खेलकुदको लागी सामा ी ख रद 100,000.00
१०६ ५ ज गा ख रद िविभ  योजनकोलागी ज गा ख रद 1,000,000.00
१०७ ५ नाला तथा सडक सेमरा टोलमा नाला तथा सडक िनमाण 1,000,000.00

१०८ ५ चापा कल चापा कल जडान 418,000.00 गत वषको 
भु ानी बाक

१०९ ५ िव ालय
सािवक वडा नं. ९ को िव ालयको पुवाधार ममत 
गन काय

600,000.00 भु ानी बाक

११० ५ सडक ढलान वडा त रय सहायक सडकह  ढलान 1,600,000.00
वडा सिमितको 
िनणय अनुसार

१११ ५ सं कृित काय म सं कृित काय म 400,000.00
13,718,000.0     ज मा


