
क्र.स.
वडा 
नं.

वववरण स्थान  बार्षिक बजेट कैफीयत

१ १ मवदिर वनमािण
साववक गा.वव.स. मुडली वडान.ं १ हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ मा वस्थत 
राधाकृष्ण मवदिर वनमािण ।

1,800,000.0           

२ १ नाला वनमािण
साववक गा.वव.स. मुडली वडान.ं १ हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ को श्री जदता 
मा.वा.,मुडलीको िविण पूवि पट्टि नाला वनमािण ।

400,000.0              

३ १ छत ढलान एवं पलास्टर
साववक गा.वव.स. मुडली वडा न.ं १ हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ को वडा 
कायािलयको छत ढलान एवं पलास्टर  ।

450,000.0              

४ १ मवदिर ममित
 कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ ट्टटदडोवबया 
टोलको  स्कुल नवजकको विव मवदिरको ममित ।

250,000.0              

५ १ मवदिर ममित
 कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ ट्टटदडोवबया 
टोलको  बेलवा पोखरी नवजकको हनुमान 
मवदिरको ममित ।

200,000.0              

६ १ माटो पुने काम
साववक गा.वव.स. मुडली- ६ र ७ पने रजाक वमयााँ 
गदिको घरिखेी बेलवा पोखरी सम्म माटो गे्रवल ।

200,000.0              

पुरानो 
योजनाको 
भुक्तावन

७ १ नाला वनमािण

साववक गा.वव.स. मुडली वडान.ं ५ हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ वस्थत लोट्टरक 
प्रसाि यािवको घर छेउमा रहकेो नहर िखेी 
पविम कल्ब सम्म ।

400,000.0              

८ १ नाला वनमािण

साववक गा.वव.स. मुडली वडा न.ं ५ हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ वस्थत नथु ठाकुर 
लोहारको घरिवेख िविण पारस राउत बरैको घर 
सम्म ।

350,000.0              

९ १ खडदजा ममित

साववक गा.वव.स. मुडली वडा न.ं ५ हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ वस्थत सामुिावयक 
भवनको उत्तरपिी रहकेो ऐलानी जग्गामा माटो 
पुने तथा उक्त घर (भवन) को अगाडी रहकेो 
खडदजा ममित कायि ।

100,000.0              

१० १ गेट तथा पखािल ममित
साववक गा.वव.स. मुडली वडा न.ं ५ हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ वस्थत 
विवमवदिरको गेट वनमािण तथा पखािल ममित कायि ।

50,000.0                

११ १ सडक ढलान
 कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ को रवविास 
टोलमा डोमाको घरिखेी घोदसार सम्म  ।

450,000.0              

कावलकामाई गाउाँपावलका
गाउाँ  कायिपावलकाको कायािलय, मुडली पसाि

भौवतक योजना तथा पूवािधार ववकास तफि  :

२०७५।०७६ सालको कावलकामाई गाउाँपावलकाका योजना ( वववत्तय समावनकारण तथा आदतट्टरक आयतफि  पुाँजीगत खर्ि)

वडा स्तट्टरय योजना



१२ १ सडक ढलान
 कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ को रवविास 
टोलमा डोमा साहको घरिखेी बैंका साहको 
घरसम्म ढलान कायि ।

450,000.0              

१३ १ नाला वनमािण
 कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ को ट्टटनडोववया 
टोलमा नदिको छेउमा रहकेो िंकर पटेलको घर 
िखेी विखारी पटेलको घर सम्म ।

450,000.0              

१४ १ नाला वनमािण भुट्टट साहको घर िखेी उमेि डोमको घर सम्म 450,000.0              

१५ १ इनार ममित
विवनाथ राउत कुर्मिको घर छेउमा रहकेो ईनार 
ममित

50,000.0                

१६ १ र्र्पि वनमािण वडा वभत्र ट्टरङ र्र्पि वनमािण गट्टर ववतरण गने । 1,000,000.0           

१७ १ बाटो अवतक्रमण सुघार
यस कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ वभत्र बाटो 
अवतक्रमण भएका स्थानमा भवन या अदय वनवज 
वनमािण भत्काई सम्भार कायि गने ।

300,000.0              

१८ १ मवदिर वनमािण
साववक गा.वव.स. मुडली वडा न.ं ५ मा पने भैरो 
बाबाको मवदिर वनमािण

40,000.0                

१९ १ पैवन ममित
साववक गा.वव.स. मुडली वडा न.ं ५ मा पने 
रामववषवास प्रसाि र्ौहानको पोखरीको पविम 
पिी पैवन ममित

30,000.0                

२० १ धारा एवं र्ापा कल
यस कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ वभत्र वववभन्न 
स्थानमा धारा एवं र्ापाकल वनमािण गने ।

610,000.0              

२१ १ सैयि बवत्त जडान सडक सैयि बवत्त जडान 3,500,000.0           

२२ १ बवत्त ममित सडक बवत्त ममित 50,000.0                

भौवतक योजना जम्मा  = 11,580,000.0         

२३ १ अवलोकन भ्रमण
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं १ का वडा स्तट्टरय 
अवलोकन भ्रमण ।

100,000.0              

२४ १ कुसवत प्रवतयोवगता कुसवत प्रवतयोवगता 520,000.0              

सामावजक ववकास तफि को जम्मा  = 620,000.0              

क्र.स.
वडा 
नं.

वववरण स्थान  बार्षिक बजेट कैफीयत

१ २ पुलको र्ह वनमािण
 कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को जयर्दर 
र्ौरवसयाको घर जाने बाटोमा रहकेो पुलको र्ह 
वनमािण ।

200,000.0              

२ २ सडक ढलान

साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ५ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को इदरि  
वमयााँको घरिखेी र्ट्टरतर महतो घरसम्म  सडक 
ढलान ।

500,000.0              

सामावजक ववकास तफि  :

पुवािधार ववकास



३ २ सडक ढलान

साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ५ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को र्ट्टरतर महतो 
घर िखेी  रामबाबु कुिवाहाको घरसम्म सडक 
ढलान ।

500,000.0              

४ २ कल्भटि वनमािण
साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ६ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को रामर्दर 
साहको घर नवजक कल्भटि वनमािण ।

200,000.0              

५ २ घेरा पखािल
साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ६ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को इिगाहको घेरा 
पखािल वनमािण ।

300,000.0              

६ २ सडक ढलान
साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं १ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को ट्रदसफमिर िखेी 
कैलाि गोढको घरसम्म अधुरो ढलान ।

300,000.0              

७ सडक ढलान
साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ४ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को कानाइ साह 
घरिखेी हादकम खााँको  घरसम्म सडक ढलान ।

500,000.0              

८ २ सडक ढलान 
साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ४ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को हिैर खााँको घर 
िवेख वजतेदर र्ौरवसयाको घर सम्म सडक ढलान ।

500,000.0              

९ २ सडक ढलान
साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ८ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को विव साहको 
घर िखेी सतिवे वतवारीको सम्म सडक ढलान ।

500,000.0              

१० सडक ढलान

साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ८ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को सतिवे 
वतवारीको घरिखेी विव साहको गोठसम्म सडक 
ढलान ।

500,000.0              

११ २ सडक ढलान 

साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ३ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को गौरी 
र्ौरवसयाको घर िखेी जमुना र्ौरवसयाको घर 
सम्म सडक ढलान ।

500,000.0              

१२ २ सडक ढलान 

साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं ३ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को विवनारायण 
र्ौरवसयाको घर िखेी संजय र्ौरवसयाको गोठ 
सम्म सडक ढलान ।

500,000.0              

१३ २ ववजुली जडान
साववक गा.वव.स. भेवडहारी वडा न.ं १ िखेी ९ 
सम्म र हाल कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ वभत्र 
ववजुली बत्ती जडान ।

300,000.0              

१४ २ अवलोकन भ्रमण
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ का वडा सवमवतका 
पिावधकारीहरुको अवलोकन भ्रमण ।

100,000.0              



१५ २
हावजट्टर जवाफ 
प्रवतयोवगता

साववक गा.वव.स. भेवडहारी र हाल कावलकामाई 
गा.पा. वडा न.ं २ वभत्र पने सम्पुणि ववद्यालयहरुमा 
किा ८ मा अध्यनरत ववधार्थिहरुलाई हाजट्टर 
जवाफ प्रवतयोवगता ।

300,000.0              

१६ २ िैिक भ्रमण कायिक्रम
किा १० मा अध्ययनरत ववधार्थिहरुलाई िैविक 
भ्रमण कायिक्रम ।

150,000.0              

१७ २
मवहला सिावक्तकरण 
तावलम

सम्पुणि मवहलाहरुलाई । 300,000.0              

१८ २ र्ापा कल
वडा वभत्र सबै नज्ताहरुलाई खानेपावनको सुवबधको 
लागी र्ापाकल नहुने ठाउाँमा र्ापाकलको 
व्यवसथा गने ।

500,000.0              

१९ २ सडक ढलान
साववक गा.वव.स. भेवडहारी  वडा न.ं ९ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को लालबाबुको 
घर िखेी अवसन गदिको सम्म सडक ढलान  ।

500,000.0              

२० २ सडक ढलान
साववक गा.वव.स. भेवडहारी  वडा न.ं ९ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ को  अवसन गदिको 
घर िखेी नवगना गदिको घरसम्म सडक ढलान  ।

500,000.0              

२१ २ इनारको ममित
साववक गा.वव.स. भेवडहारी  वडा न.ं ४ र हाल 
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं २ मा पने जोवगदर 
महतोको गोठ नवजक ।

50,000.0                

२२ २ गुणस्तट्टरय वििा श्री रामजानदक प्रा.वव. 400,000.0              

२३ २ सैयि बवत्त जडान सडक सैयि बवत्त जडान 4,000,000.0           

जम्मा 12,100,000.0         

क्र.स.
वडा 
नं.

वववरण स्थान  बार्षिक बजेट कैफीयत

१ ३ सडक ढलान
फुलेना ठाकुरको घरिखेी नारामण राउत कुमीको 
घर सम्म पक्की ढलान गने ।

500,000.0              

२ ३ सडक ढलान
महमजान वमयााँको घरिखेी ववजर वमयााँको 
घरसम्म पक्की ढलान गने ।

500,000.0              

३ ३ सडक ममित
हवलम वमयााँको घरिखेी रामबहािरु र्ौरवसयाको 
घरसम्म सडक ममित गट्टर माटो पुट्टर गे्रवल गने ।

400,000.0              

४ ३ माटो पुट्टर गे्रवल गने
कमल र्ौरवसयाको घरिखेी बानारवस महतोको 
घरसम्म माटो पुट्टर सडक गे्रवल गने कायि ।

300,000.0              

५ ३ सडक ढलान
धुरुपको घरिखेी रामवजवनको घर सम्म पक्की 
सडक ढलान गने ।

500,000.0              

६ ३ सडक ढलान
जंवग राउतको गोठिखेी मवदिर सम्म पक्की सडक 
ढलान गने ।

500,000.0              

७ ३ सडक ढलान
र्दरीका गोढको घरिखेी नारायण गोढको घरसम्म 
पक्की सडक ढलान गने ।

500,000.0              

भौवतक योजना तथा पूवािधार ववकास तफि  :



८ ३ सडक ढलान
गवाल वमयााँको घरिखेी ठग महतोको घरसम्म 
पक्की सडक ढलान गने ।

500,000.0              

९ ३ माटो पुट्टर गे्रवल गने
रुपनारायण कुमीको घरिखेी प्रेमर्दरको घर सम्म 
माटो पुट्टर गे्रवल गने ।

400,000.0              

१० ३ सडक ढलान
रामबहािरु र्ौरवसयाको घरिखेी रामविि 
र्ौरवसयाको गोठ सम्म

500,000.0              

११ ३ सडक ढलान अवनल र्ौरवसयाको गोठिखेी गुलजारको नाध सम्म 500,000.0              

१२ ३ खानेपानी जडान वाड न.ं ३ मा वववभन्न ठाउमा हदेड पाइप जडान 900,000.0              

१३ ३ माटो पुने
इसलाम वमयााँको घरिखेी भुटेली राउतको घर हुि ै
वबदिवासवनको घरसम्म माटो पुट्टर सडक वनमािण ।

150,000.0              

१४ ३ सडक ढलान
िवेवलालको घरिखेी वमश्री पंवडतको घरसम्म सडक 
ढलान

500,000.0              

१५ ३ सैयि बवत्त जडान सडक सैयि बवत्त जडान 4,000,000.0           

१६ ३ सडक ढलान ईदरि वमयााँको घरिखेी सवगर वमयााँको वमल सम्म 500,000.0              

भौवतक योजना तफि  जम्मा = 11,150,000.0         

१७ ३ तावलम कायिक्रम
बालवबबाह तथा िाइजो प्रथा ववरुद्ध तावलम 
कायिक्रम ।

300,000.0              

१८ ३ कृवष तावलम कृवष नयााँ प्रवववध सम्बवदध तावलम कायिक्रम । 300,000.0              

१९ ३ तावलम कायिक्रम वजवन उपयोगी विप तावलम कायिक्रम 150,000.0              

२० ३ ववद्यालयका लावग श्री ने.रा.प्रा.वव. हट्टरहरपुर वबताि बाट माग भै 
आएको योजनाहरुको लावग

400,000.0              

२१ ३ माटो पुरने
पुल िखेी राजदकिोर पटेलको खेत सम्म माटो पुने

500,000.0              

२२ ३ मवहला लवित कायिक्रम लवित मवहला िसवक्तकरण कायिक्रम 395,000.0              

२४ ३ पुतकालयको लागी वडा न.ं ३ मा रहकेो पुस्तकालयको लागी अनुिान 150,000.0              

२५ ३ उत्थान कायिक्रम मुसवलम उत्थान कायिक्रम 30,000.0                

सामावजक ववकास तफि का जम्मा = 2,225,000.0           

१ ४ बाटो ढलान
नथुवन िासको बोटिखेी यािवलालको घर सम्म 
सडक ढलान ।

500,000.0              

२ ४ बाटो ढलान रामअविस कुिवाहाको घरिखेी मवदिर सम्म 500,000.0              

३ ४ बाटो ढलान घेवन िासको घरिखेी खोभारी िासको घर सम्म । 300,000.0              

४ ४ नाला वनमािण
जमुना महतोको पसलिखेी र्ोकट महतोको 
घरसम्म र रामवज महतोको घर िखेी  ढोडा 
महतोको घरसम्म नाला वनमािण कायि ।

650,000.0              

५ ४ बाटो ढलान 
साववक वाड न.ं ६ को मुल बाटो िखेी छोटेलाल 
र्ौरवसयाको  घर सम्म ।

500,000.0              

६ ४ बाटो ढलान मेन रोड िखेी अनुरुध हजराको घर सम्म । 300,000.0              

सामावजक ववकास तफि  :

भौवतक योजना तथा पूवािधार ववकास तफि  :



७ ४ बाटो ढलान मेन रोड िखेी अवध साहको घर सम्म । 500,000.0              

८ ४ जग्गा खट्टरि स्वास््य र्ौकीको लागी जग्गा खट्टरि (७ कठा ) 2,000,000.0           

९ जग्गा खट्टरि धमििालाको जग्गा खट्टरि 1,000,000.0           

१० ४ बाटो ढलान 
प्रदिप कुमारको घर िखेी रामबाबु गुप्ताको घरसम्म 
बाटो ढलान कायि ।

500,000.0              

११ ४ र्ापाकल जडान
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं ४ मा आवश्यक 
ठाउाँमा र्ापाकल जडान ।

500,000.0              

१२ ४ मवदिर ममित अधुरो सनेस बाबा मवदिरको ममित कायि । 50,000.0                

१३ ४ भवन ममित सम्भार
कावलकामाई गा.पा. वडा न.ं ४ का महवजिमा 
र्र्पि र स्नान घर वनमािण  ।

100,000.0              

१४ सैयि बवत्त जडान सडक सैयि बवत्त जडान 4,600,000.0           

१५ वबजुवल बवत्त वडा वभत्र वबजुली बत्ती जडान 200,000.0              

मेवसन खट्टरि सेनेटेट्टर नेपदकन मेवसन खट्टरि 100,000.0              

भौवतक योजना तफि  जम्मा = 12,300,000.0         

क्र.स.
वडा 
नं.

वववरण स्थान  बार्षिक बजेट कैफीयत

१ ५ मवदिर वनमािण
साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई 
गा.पा.  वडा न.ं ५ मा पने भवानी माई नवहयरको 
अधुरो मवदिरको  वनमािण ।

300,000.00

२ ५ जग्गा खट्टरि िवलत धमििालाको लागी जग्गा खट्टरि । 1,000,000.00

३ ५ कलधारा जडान
साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई 
गा.पा. वडा न.ं ५ मा आवश्यक ठउाँमा कलधारा 
जडान ।

1,000,000.00

४ ५ सडक ढलान
साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई 
गा.पा. वडा न.ं ५ मा  वलुवा टोलको गली ।

400,000.00

५ ५ र्बुतरा वनमािण
साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई  
गा.पा.वडा न.ं ५ मा (८ सेमरा टोल )।

300,000.00

६ ५ सडक ढलान
साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई 
गा.पा. वडा न.ं ५ को मुल बाटोबाट कृष्णमोहन 
वतवारीको घर सम्म सडक ढलान ।

400,000.00

७ ५ ममित कायि
साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई 
गा.पा.वडा न.ं ५ आवश्यक ठाउाँमा सडक र  कुलो 
ममित तथा आवश्यक ठउाँमा माटो पुने कायि ।

500,000.00

८ ५ सडक ढलान
साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई 
गा.पा.वडा न.ं ५ को मुल बाटो िखेी अवधेि 
महतोको घर सम्म सडक ढलान ।

300,000.00

k'jf{wf/ ljsf;



९ ५ सडक ढलान

साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई 
गा.पा.वडा न.ं ५ को मुल बाटो िखेी दिपा 
महतोको घर िखेी लिुमन केवटको घर सम्म सडक 
ढलान ।

500,000.00

१० ५ सडक ढलान

साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई  
गा.पा.वडा न.ं ५ को मुल बाटो िखेी रामअविस 
र्ाईको घर िखेी खेिन राउतको घर सम्म सडक 
ढलान ।

500,000.00

११ ५ सडक ढलान
रामअविस र्ाईको घर िखेी छोटेलाल साह 
तेलीको घर सम्म सडक ढलान ।

400,000.00

१२ ५  गट्टरब समृवध कायिक्रम गट्टरब तथा ववपन्न बगिको लागी  (पाडी ववतरण)। 900,000.00

१३ ५ सडक ढलान
स्वास््य र्ौकी रोड,ढलान िखेी भेवडहारी जाने 
सडक सम्म ।

400,000.00

१४ ५
िवलत मवहला लवित 
कायिक्रम

िवलत मवहला लवित कायिक्रम (सामग्री खट्टरि) 200,000.00

१५ ५ खेलकुि समान खट्टरि खेलकुि सामवग्र खट्टरि  । 100,000.00

१६ ५ भ्रमण
साववक गा.वव.स. वबरंवर्ववाि हाल कावलकामाई 
गा.पा. वडा न.ं ५ को वडा स्तट्टरय भ्रमण ।

200,000.00

१७ ५ ववद्यालय व्यवस्थापन दिव्य कदया उच्च मा.वव. 200,000.00

१८ ५ सैयि बवत्त जडान सडक सैयि बवत्त जडान 4,550,000.00

१९ ५ ववद्यालय व्यवस्थापन श्री िवसधर कृष्णा वतवारी प्रा.वव. 100,000.00

२० ५ माटो पुने काम संजय पटेलको खेत िखेी नदिको पुल सम्म 500,000.00

जम्मा  = 12,750,000.0         
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