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१ साईकल ख�रद
क�ा ८ मा अ�य�त छा�ाह�कोलागी लेडीज 

साईक खरीद
1,300,000.00

२ औषिध ख�रद �वा��य सं�थाह�को लािग औषिध ख�रद 1,900,000.00 *

३ धारा जडान खाने पािन (धारा जडान) 1,300,000.00 *

४ ODF घो�णा ODF घो�णा 500,000.00

५ EGRP िव�ालयमा EGRP काय��म 300,000.00

६
मिहला �वं सेिवकाको 

भ�ा
मिहला �वं सेिवकाको भ�ा 540,000.00

७ स�जकल सामा�ी �वा��य सं�थाह�को लािग स�जकल सामाि� ख�रद 300,000.00

८ काय��म मिहला लि�त काय��म 500,000.00

९ गैस तथा चु�ला गैस सेट तथा चु�ला िवतरण 500,000.00

१० अगरब�ी तािलम अगरबती बनाउने तािलम 500,000.00

११ सरफ बनाउने तािलम सरफ बनाउने तािलम 500,000.00

१२
लागु औषध रोक थाम 

तािलम
लागु औषध रोक थाम संबि�ध तािलम 500,000.00

१३
सेनेटरी पौड बनाउने 

तािलम
सेनेटरी पौड बनाउने तािलम 500,000.00

१४ �वण� योजना बािलका �वण� योजना 700,000.00

१५ बो�रङ बो�रङ जडान पाच� वडाको लािग 1,000,000.00 *

१६ 0.00

१७ ��े टंक� ��े टंक� िवतरण 300,000.00

१८

१९ िवपद ��थापन िवपद �व�था कोषमा ज�मा गन� रकम 2,125,000.00

२० 0.00

२१ ज�गा ख�रद गाउँपािलका काया�लयको लािग ज�गा ख�रद 2,000,000.00  

२२ ज�गा ख�रद
वडा न.ं ३ ह�रहरपुर िबता�को �वा��य चौक�को 

लािग ज�गा ख�रद
2,000,000.00

२३ ज�गा ख�रद
वडा न.ं २, भेिडहारीको क�या उ� मा.िव.को लािग 

ज�गा ख�रद
2,000,000.00

२४ ज�गा ख�रद
वडा न.ं ५ िवरंिचबवा�मा ई.�.का.को लािग ज�गा 

ख�रद
2,000,000.00

२५ सैय� व�ी गाउँपािलका �त�रय सैय� ब�ी जडान 5,000,000.00

२६ १ सडक ढलान
वडा नं १, मुडालीमा मोिहचन साह कानुको घर 

निजक सडक ढलान
500,000.00

२७ १ नाला िनमा�ण वडा न.ं १ मा िशव मि�दर देखी पि�म तफ� 1,000,000.00

२८ १ मि�जद मम�त नुरेम�दना मि�जदको मम�त काय� 500,000.00 *

िवपद ��थापन

पुवा�धार िवकास तफ�

sflnsfdfO{ ufpkflnsf

ufp sfo{kflnsfsf] sfof{no, d'8\nL, k;f{
०७६।०७७ सालको कािलकामाई गाउँपािलकाको गाउँपािलका �त�रय योजनाह� (िवि�य समािनकरण तथा गत वष�को अ.ल.या. तफ� को 

पु�जगत खच�)

सामािजक िवकास

आ�थक िवकास



२९ १ नाला िनमा�ण वडा न.ं १, रिवदास टोलमा नाला िनमा�ण 500,000.00

३० १ माटो पुरी �ेबल
झुलु�गे पुलदेखी उतर पुव� जाने ग�दयािन सडकमा 

माटो पुरी �ेवल गन�
1,000,000.00

३१ १ माटो पुरी तारबार
वडा न.ं १ को क��थानमा माटो पुरी तारवार 

लागाउने काम
300,000.00

३२ १ सडक ढलान
शेषनाथ पटेलको घरदेिख �दना कु�ाहाको घर �दै 

पुव� प�ी जाने बाटोमा सडक ढलान
500,000.00

३३ १ सडक ढलान
नहर देखी सौलेशको घर�दै पि�म जाने बाटोमा 

सडक ढलान
500,000.00

३४ १ तारवार लगाउने साझा सं�थामा तारबार लगाई मम�त काय� गन� 500,000.00

३५ १ सडक ढलान
पारश चौरिसयाको घरदेखी शोनालाल 

चौरिसयाको घर�दै महादेवको घर स�म
500,000.00

३६ १ सडक ढलान
खोबारी पंिडतको घरदेिख पुब� जाने बाटोमा सडक 

ढलान
500,000.00

३७ १ सडक ढलान ध�र�ण माझीको घरदेखी पुव� बाटोमा सडक ढलान 500,000.00

३८ १ सामुदायीक भवन सामुदायीक भवनको अधुरो काम 350,000.00

३९ २ मि�दर मम�त
वडा न.ं २, भेिडहारीमा पन� िशव मि�दरको छत 

ढलान तथा अधुरो काम
700,000.00

४० २ मि�दर मम�त
वडा न.ं२, भेिडहारीमा पन� रामजानक� मि�दरको 

लािग
1,000,000.00

४१ २ खोला सरसफाई बही खोलाको सरसफाई 1,000,000.00

४२ २ सडक ढलान
सुरेश �साद चौरिसयाको गोठ देखी रामबचन 

�साद चौरिसयाको पो��ी फाम� स�म
300,000.00

४३ २ क�पाउ�ड िनमा�ण
ग�दयािन टोलमा �हमबाबाको �थानको क�पाउ�ड 

िनमा�ण
500,000.00

४४ मम�त स�भार भैितक पुवा�धार मम�त स�भार 1,000,000.00 *

४५ २ सडक ढलान
ग�दयानी टोलमासुखाडी चमारको घरदेखी मदन 

चमारको घरस�म सडक ढलान
500,000.00

४६ २ सडक ढलान
ग�दयानी टोलमा जहवाहीर रामको घरदेिख 

एकबिल राउतको घरस�म सडक ढलान
500,000.00

४७ २ सडक ढलान
कमलेश चौरिसयाको गोठदेखी शंकर चौरिसयाको 

घरस�म सडक ढलान
500,000.00

४८ २ माटो पुरी �ेबल
रामबालक साहको गोठदेखी चकरदाहवा स�म 

माटो पुरी �ेबल
500,000.00

४९ २ माटो पुरी �ेबल सबैठवा देखी पुव� जाने बाटोमा माटो पुरी �ेवल गन� 500,000.00

५० ३ माटो पुरी �ेबल
कािलकामाई मि�दरदेखी उतर प�ी जाने ह�रहरपुर 

हर�ार िग�रको घरस�म माटो पुरी �ेबल
1,300,000.00

५१ ३ सडक ढलान
रामबहादरु चौरिसयाको चौकदेखी पि�म जाने 

मेन रोडमा सडक ढलान
500,000.00

५२ ३ सडक ढलान
सिगर िमयाँको िमल देखी पुव� नाजे मेन रोडमा 

स�म सडक ढलान
500,000.00

५३ ३ माटो पुरी �ेबल
ब�ी चौरिसयाको खेत िनर रहकेो पुलदेखी 

ह�रहरपुर जाने बाटोमा माटो पुरी �ेबल
700,000.00



५४ ३ सडक ढलान

वडा न.ं ३, ह�रहरपुर िबता�मा रामाशंकर 

डा�टरको घर देखी उतर तफ�  जाने बाटोमा सडक 

ढलान

1,000,000.00

५५ ४ िव�ालय मम�त िव�ालयको मम�त संभार, पला�टर र पे�ट 500,000.0         

५६ ४ सडक ढलान
मेनरोड देखी मिह�� कलवारको घरस�म सडक 

ढलान
500,000.0         

५७ ४ सडक ढलान
मेनरोड देखी िबरे�� चौरिसयाको घरस�म सडक 

ढलान
500,000.0         

५८ ४ सडक ढलान टोलपर पुलदेखी श�भु चौरिसयाको घरस�म 500,000.0         

५९ ४ �ित�ालय िनमा�ण क�� बेस कै�पमा �ित�ालय िनमा�ण 500,000.0         

६० ४ सडक ढलान
घ�टारवा िपपलको बोटदेखी दि�ण भेिडहारी तफ�  

जाने बाटो सडक ढलान
1,000,000.00

६१ ५ सडक ढलान
सेमरा टोलमा जयबालकको घरदेखी पुव� जाने 

बाटोमा सडक ढलान
1,000,000.00

६२ ५ सडक ढलान
ईलाका �हरी काया�लय देखी पि�म जाने बाटोमा 

सडक ढलाऩ
500,000.00

६३ ५ मि�दर िनमा�ण भवानी मि�दर िनमा�ण काय�को लािग 1,000,000.00

ज�मा  = 50,415,000.0     


