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१ वा य स बि ध औषिध ख रद 1,800,000.00
२ मिहला वंय सेिवका मिहला वंय सेिवकाह को लािग भ ा 540,000.00
३ EGRP EGRP काय म 300,000.00
४ गैस चु ला वडा नं. १ को लािग गैस चु ला सेट िबतरण 500,000.00
५ े टंक े टंक 300,000.00
६ िवपद व थापन िवपद व थापन कोषमा ज मा गन 5,000,000.00
७ ममत स भार सडक तथा अ य पुवाधार ममत स भार 2,838,000.00
८ समपुक कोष स पुक कोष 10,000,000.00

९ नदी िनय ण
गंगोल नदी खिन सािवक ज तो बानाई वि थत 
गन

5,000,000.00

गत वषको 
िवशेष र 
समपुरक 
अनुदान

0.00
१० मि दर िनमाण अधुरो िशव मि दरको िनमाण काय 500,000.00
११ मि दर िनमाण कािलकामाई मि दर िनमाण 7,000,000.00 ******

0.00

१२ २ वाल िनमाण क भट देिख िव मा साद बरैको खेतमा िसचाई 
स बि ध वाल िनमाण

500,000.00

१३ १ सडक ढलान
ल ुमण कु ाहाको घरदेखी दि ण सहाय बाटोमा 
सडक ढलान

500,000.00

१४ १ सडक ढलान
बजार देखी ी ज ता मा.िव. दै िजकंदर ठाकुर 
लोहारको गोठ स म सडक ढलान

2,500,000.00 **
१५ २ नाला िनमाण

गौरीसाह कानुको घरदेखी दि ण रोडमा नाला 
िनमाण

2,000,000.00

१६ २ सडक ढलान
िबनोद चौरिसयाको घरदेिख दि ण रोडमा सडक 
ढलान

1,000,000.00

१७ २ माटो पुरी ेबल
सानो ग दयानी देखी ठुलो ग दयानीको िबचमा 
माटो पुरी ेवल

1,500,000.00

१८ २
सडक तथा नाला 
िनमाण

भागवत महतोको ज गा देखी उतर तफ सडक तथा 
नाला िनमाण

1,000,000.00

१९ ३ सडक ढलान
िहरा साह तेिलको घरदेिख दि ण जाने बाटोमा 
सडक ढलान

2,000,000.00

२० ३ माटो पुरी ेबल
ह रहपुरदेखी भेिडहारी जानेबाटोमा माटो पुरी 

ेबल
1,000,000.00

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

सामािजक िवकास

सं कृित तथा पयटन स बि ध

िसचाई स बि ध



२१ ४ सडक ढलान
घ टारवा िपपलदेखी उतर जाने बलुवा-िबरंिचबवा 
मेनरोडड ढलान

6,000,000.00 ***
२२ ४ माटो पुरी ेबल बलुवा देखी भेिडहारी जाने बाटोमा माटो पुरी ेबल 2,000,000.0              

२३ ५ रोड ढलान अ पताल रोड ढलान 2,000,000.0              

२४ ५ सडक ढलान सेमरा बसंतपुर मेनरोड ढलान 6,000,000.0              ***
२५ ज गा ख रद

गाउँ कायपािलकाको कायालयको लािग ज गा 
ख रद 2,200,000.0              भु ानी बाक

-                         
२६ बो रङ जडान पाचौ वडा अ तगत बो रङ जडान 500,000.00
२७ चापा कल जडान पाचौ वडा अ तगत चापा कल जडान 1,000,000.00

२८ जनचेतना मलुक 
काय म

गा.पा. त रय जनचेतना मुलक काय म 500,000.00

२९ अगरबि  तािलम अगरबि  तािलम 500,000.00
३० िचटर िबतरण जाडोबाट बचनको लािग िचटर िवतरण 500,000.00
३१ काय म गुडीया बनाउने तािलम 500,000.00
३२ िवउ िबतरण कसानह को लािग अदवुाको िवउ िबतरण 500,000.00

0.00

३३ १ सडक ढलान
देवनारायण साह तेलीको घरदेिख पुव जाने 
बाटोमा सडक ढलान

500,000.00

३४ १ सडक ढलान
मुडली बजार दखेी पि म जाने बाटोमा सडक 
ढलान

1,000,000.00

३५ १ सडक ढलान
संतोष पटेलको घरदेखी उतर-पि म बाटोमा सडक 
ढलान

400,000.00

३६ १ माटो पुन हनुमान मि दरको ाङगणमा माटो पुन काय 600,000.00

३७ १ सडक ढलान गोरखको घरदेखी नथू गदीको घरस म सडक ढलान 500,000.00

३८ १ माटो पुरी ेबल
टनडोिबया टोलमा उमशे डोमको घरदेखी दि ण 

बाटोमा माटो पुरी ेवल गन
1,000,000.00

३९ १ अधुरो काम
सािवक वडा न.नं. ४ मा रहकेो सामदुायीक भवन 
अधुरो काम िनमाण

200,000.00

४० २ सडक ढलान
भाग रथ साद चौरिसयाको घरदेखी उतर जाने 
बाटोमा सडक ढलान

400,000.00

४१ २ सडक ढलान
देवान ठाकुरको घरदेखी शंकर चौरिसयाको 
घरस म सडक ढलान

400,000.00

४२ २ नाला िनमाण
मोितलाल चौरिसयाको घरदेखी उतर जाने बाटोमा 
नाला िनमाण

1,000,000.00

४३ २ ममत तथा ेबल
रामाधार कु ाहाको खेतदेखी सबठैवा कबरगाह 
स म सडक ममत तथा ेबल गन

1,000,000.00

४४ २ माटो पुन
हजरत खाँ को पोखरी देखी दि ण-पुव बाटोको 
नहर स म माटो पुन

500,000.00

पुवाधार वकास



४५ ३ सडक ढलान
लालबाबकुो घरदेिख पि म जाने मने रोडमा सडक 
ढलान

1,500,000.00

४६ ३ माटो पुन अ पतालको ज गामा माटो पुन काय 500,000.00
४७ ३ रंग रोबन काय िव ालयको भवनमा रंग रोबन गन 500,000.00

४८ ४ अितथी आवास िनमाण
श  बेस यामपमा अितथी आवास िनमाण गन 
काय

300,000.00

४९ ४ नाला िनमाण तथासडक ढलान

क  जादोलालको घरदेिख मदन चौहानको घरको 
खोला स म, रामिज चौहानको घरदेखी रामदेव 
चौहानको घरस म तथा श भु चौहानको घरदेखी 
मठ स म नाला िनमाण तथा सडक ढलान

3,000,000.0              

५० ४ सडक ढलान

टोलपरको पुल देखी श भु चौरिसयाको घरस म 
सडक ढलान (प रवतन भई ह रनारायण 
चौरिसयाको घरदेखी उतर प  गलीमा सडक 
ढलान)

500,000.0                
गत वषको 

बाक

५१ ५ माटो पुन
सेमरा टोल(सािवक वडा नं.९) को हम थान 
देखी पोखरीया जाने बाटोमा माटो पुन काय

1,700,000.0               

५२ ५ सडक ढलान सेमरा टोलको मेन रोडमा सडक ढलान 1,000,000.0              

५३ ५ माटो पुन
सािवक वडा न.नं. १ को छ ठया घाटमा माटो पुन 
काय

500,000.0                

84,978,000.00ज मा


