
क्र.सं. योजना रकम

1
वडा नं. ३को पवुाारी टोलको आधारभतु बिद्यालय जाने िाटो मा ढलान तथा ववद्यालयको 
अन्य काया 1800000

2 बसहेश्वर पासवान घर देखि दिुाइ राम घर सम्म ढलान काया 600000
3 धाती टोल डीहवार थान वॉउन्न्डी पलास्टर काया 300000

4
खिव नारायण साहको घर देखि २३ बमटर सम्मको िाटोमा काम भइ सकेपछी वेली 
साहको घर सम्मको िाटोमा माटो पनेु काया 100000

5
राजगढ गाउँपाबलका ददनाभदि िानेपानी तथा सरसफाई आयोजना बनमााण वडा नं. ३ 
को लागी थप रकम 800000

6 सभा संचालन िचा 200000
7 प्राववबधक कमाचारीको लागी सवारी साधान िररद 1000000
8 श्री ि.ुज.ि बन. मा वव कमलपरु वडा नं. २ मा ममात संभार 150000

9
वडा नं. ६ फवकरा ववद्यालयको उत्तर पट्टी वफल्डमा स्टेबडयम बनमााण कायाको बड वप 
आर त्यारी 900000

10 मवहला स्वास््य स्वमसेववका यातायात िचा 1176000
11 वडा नं.३ को वबथिंङ सेन्टर संचालन 800000
12 पोषण गत वषाको िाँकी भकु्तानी 1000000

13 मवहला स्वास््य स्वमसेववकाको सम्मानजनक ववदाई ३ जना 15000

14

िसत्र प्रहरी नेपाल वोडर आउटपोष्ट वनैबनयाँ को सवारी साधन ममात तथा सौचालय 
बनमााण 100000

15 राजगढ गाउँपाबलका को स्कुलहरुका लागी ल्यापटप िररद 1350000
16 दगुाा यादव र रामकुमार साहको भकु्तानी वाँकी 197000

17 गा पा भवनको वाउन्री वाल तथा माटो पनेु काया 800000
18 महा रुि यज्ञ संचालन 500000
19 नघो हेल्थपोस्ट को छेउमा पैनी बनमााण काया 1000000
20 वडा नं. ३ को ददहवारवावा स्थानको अधरुो भान्सा घर 500000

21 रतनसेरा पोिरीको अधरुो स्टेज बनमााण काया 450000
22 टु्यववेल, वोबडिंग िररद तथा जडान 500000
23 वनैबनयाको बसंहजीको घर नखजक चपतुरा बनमााण 100000
24 महादेव मखन्दरको बसवबलंग तथा अन्य काया 650000

25 तारपोल िररद तथा जडान 700000
26 वडा नं. ५ मा समाखजक ववकास कायाक्रमको लागी 1000000



27 वडा नं. ३ को अधरुो भगवबत मखन्दर बनमााण काया 500000
28 वडा नं. १ अन्तगातको वबभन्न अधरुो ढलान काया 500000

29 वडा नं. ६ को अधरुो नयाँ उप स्वास््य चौकी संचालन िचा 500000

30 कोिी पखिमी नहरको उत्तर पट्टी रामावतारको िेत नखजक कलभटा पैनी बनमााण 100000

31 नघो पछवारी टोलको मा वव स्कुल नखजक पैनी कलभटा बनमााण तथा अन्य कायाहरुमा 150000
32 ववबभन्न सडक ममात संभार र पोिरी खजनोधार 651441

33
राजगढ गा पा वडा नं. ३ पवुाारी टोलको मलु सडक देिी वधु नारायण  घर सम्म 
अधरुो ढलान काया 200000

34 साझेदारी कायाक्रम 600000
35 वडा नं. १ को माँ चन्िवबत पोिरी खजनोधार तथा अन्य कायाहरु 800000

36

वडा नं. २ मा कमलपरु टोलको नरबसंह यादवको घर ढलान देखि पूवा व्रहमदेव 
यादवको घर सम्म नाला तथा माटो काया 500000


