
क्र.स.  योजना हरुको नाम रकम कैफियत
1 गा.पा. भवन आस्थायी सेड ननमााण १९००००० गा पा स्तरीय योजना
2 माटो ग्राईभेल सडक  ननमााण ( पोखरी देखख ननु ुलाल  घर सम्म) ४०००००
3 माटो ग्राईभेल सडक  ननमााण ( दूखी  देखख निरेन्द्र घर सम्म) २५००००
4 थलही डगर देखख कदम डगर सम्म माटो सडक ननमााण वडा नं १ ५०००००
5 दनलत निद्यालय ममात संभार झटुकी २ वडा नं १ २०००००
6 लक्ष्मी घर  देखख तेज नारायण घर सम्म माटो तथा ग्राईभल सडक ननमााण ४०००००
7 मखन्द्दर देखख रामदेव घर सम्म माटो तथा ग्राईभल सडक ननमााण ४०००००
8 रामशरण घर देखख भसुाई  घर सम्म माटो तथा ग्राईभल सडक ननमााण ७०००००
9 हररिंश घर देखख प्रायागलाल  घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल सडक ननमााण १७५०००

10 श्याम घर  देखख वैसार सम्म माटो तथा ग्राईभेल सडक  ननमााण २०००००
11 वडा नं १ को पोनलनथन पाइप खररद ८५,०००
12 वडा नं १ को सम्पूणा साखा मा माटो तथा ग्राईभेल सडक ननमााण १३०००००

13 राम अनिन घर देखख श्याम घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल सडक ननमााण ३०००००

14 कमलपरु टोलमा ितेवामा पलु ननमााण काया ४०००००

15 ठाडही पोखरी को खजनोिार काया १००००००

16 आिारभतु निद्यालय जाने िाटो मा ढलान काया 1800000.00
17  झोहरा चौकको हनमुान मखन्द्दर मा कम्पाउण्ड वाल 1200000.00
18 कट्टी को पनुाानि पोखरी जाने िाटो तथा होम पाईप 200000.00
19 सत्य नारायण यादव घर देखख सलेश सम्म र दखुख यादव घर सम्म ढलान 2700000.00
20 नसहेश्वर पासवान घर देखख दखुाइ राम घर सम्म ढलान काया 600000.00
21 ठाकुर टोल मा भगिती मखन्द्दर ननमााण 300000.00
22 खशुीलाल ठाकुरको घर देखख मेन रोड सम्म 250000.00

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं.१ मा भकु्तानी
ददन वाकी रहेका गाउँपानलका  स्तरीय
योजनाहरु:-

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं.१ मा भकु्तानी
ददन वाकी रहेका वडा स्तरीय योजनाहरु:-

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं. २ मा भकु्तानी
ददन वाकी रहेका गाउँपानलका स्तरीय
योजनाहरु:-

राजगढ गाउँपानलका वडा नं. ३ मा भकु्तानी
ददन वाकी रहेका गाउँपानलका स्तरीय
योजनाहरु:-



23 फवश्कमाा मखन्द्दर  ननमााण 300000.00
24 राजमान नखजक अिरुो हनमुान मखन्द्दर ननमााण काया 300000.00
25 िलदेव साह को घर देखख  पच्ची पोखरी जाने िाटो मा फपल ननमााण काया 200000.00
26 मनपरु पोखरीमा रामचररत्र को घर अगाडी घात ननमााण 700000.00
27 नन्द्द झा घर देखख राम टोल सम्म माटो तथा ग्राईभेल 500000.00
28 रतन सगर पोखरी मा स्टेज तथा पोल तार 600000.00
29 राम िाि ुप्रिान घर देखख रामनाथ यादवको घर सम्म ढलान तथा होम पाइप 1500000.00
30 राजेन्द्र पासवानको घर देखख करहडी वालाको घर सम्म माटो तथा ग्राईभल काया 200000.00
31 पवुाारी टोलको दखिणवारर टोलमा पोलातर 100000.00
32 पछवारर टोलको नहरको छेउमा ५० के.फव. ट्रान्द्सिमार जडान 900000.00
33 अिरुो महादेव मखन्द्दर ननमााण काया वडा नं.३ 1500000.00
34 अिरुो अस्मसान घाट ननमााण कजरा नदीमा वडा नं ३ 600000.00
35 वडा कायाालय भवन ननमााण वडा नं.३ 3000000.00
36 जनता मा,फव पोखरी नडलमा िोनडिंग तथा ट्ांकी जडान काया वडा नं,३ 700000.00

37 नघो स्वास्थ चौकीको िाउन्द्री वाल मानथ तल्ला थप र नसढी ननमााण तथा रंग रोगन वडा नं. ३ 0.00

38
नघो पछवारर टोलमा मूल सडक राम सवरूप यादवको घर देखख नटाई यादवको घर हदैु निरेन्द्र यादव र 
राम अवतारको घर हदैु प्रयाग यादवको पोखरी सम्म अिरुो ढलान काया

२००००००

39 जमवुा टोलमा मनसजद ननमााण  काया ४०००००
40 पनुी पोखरीको पिुा पट्टीको नडलमा चपतुरा तथा कल्भटा ननमााण काया ५०००००
41 िाती टोल डीहवार थान वॉउन्न्डी पलास्टर काया ३०००००
42 जमवुा गाउँको नडहवार थानको अगाडी माटो पनेु काया २०००००
43 िाती टोलमा फवजलुीको पोल तार २०००००
44 चपेनाको िदर मलाह घर देखख पिुा दयारामको यादवको घर सम्म ढलान काया ६०००००

राजगढ गाउँपानलका वडा नं. ३ मा भकु्तानी
ददन वाकी रहेका गाउँपानलका स्तरीय
योजनाहरु:-

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं.४ मा भकु्तानी
ददन वाकी रहेका गाउँपानलका स्तरीय
योजनाहरु:-



45 खशव लखन मण्डलको घरको वाकी रहेको ढलान देखख पोखरी सम्म ढलान ८०००००
46 िाती टोलमा अिरुो नडहवार िािा मखन्द्दर ननमााण ४०००००
47 िाती टोलमा अिरुो माटो तथा ग्राईभेल काया १५००००
48 वडा नं, ४ अन्द्तगात फवनभन्न ठाउँमा सडक ममात काया २०००००
49 देव चन्द्र मण्डलको घर पखिम गोपाली घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल काया २७५०००

50
राम कृपाल मण्डलको घर पखिम लालदेव मण्डलको घर हदैु अननल मण्डलको घर सम्म ग्राइभल काया १०००००

51  रामअवतार मण्डलको घर देखख चवहवा हदैु पनुी पोखरी सम्म माटो तथा ग्राभल काया २०००००
52 जमवुा टोलमा फवनभन्न ठाउमा माटो तथा ग्राभेल काया ५०००००
53 रामचरण घर देखख गंगाराम घर सम्म ढलान काया १२५०००
54 वेखल्हको भगवती मखन्द्दर भन्द्दा पखिम िाती थान सम्म माटो तथा होम पाइप जडान काया ४५००००
55 पनुी पोखरी देखी नहर सम्म माटो तथा होम पाइप जडान काया ९५५७०
56 अिरुो रफवदास मखन्द्दर ननमााण काया वडा नं.५ 200000.00

57
खशव नारायण साहको घर देखख २३ नमटर सम्मको िाटोमा काम भइ सकेपछी वेली साहको घर सम्मको 
िाटोमा माटो पनेु काया

100000.00

58
फवरेन्द्र दास घर नखजक हलुाकी सडक देखख उतर मननया सदाको घर सम्म माटो ग्राईभल वडा नं.५ 150000.00

59 सत्य ना. को घर देखख नहर सम्मको वाटोमा माटो तथा ग्राभेल सडक ननमााण 300000.00

60
दपी दासको घर देखख पवुा राम नारायण मण्डलको घर हदैु पनुी पोखरी सम्म माटो तथा ग्राभेल सडक 150000.00

61 सरुजा सरदारको घर देखख सनुमत साहको घर देखख िाटो  ढलान ननमााण काया 500000.00
62 फवकु सनुतहारको इनार देखख हरेराम दासको िुलवारी सम्म ग्राभेल ननमााण काया 250000.00
63 हलुाकी सडकको छेउमा कामत टोल जाने वाटोमा गेट ननमााण काया 450000.00
64 फवष्णदेुव मण्डलको घर देखख पवुा डगर सम्मको वाटोमा माटो तथा ग्राभेल सडक ननमााण काया 250000.00

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं. ५ को भकु्तानी
ददन वाकी रहेका गाउँपानलका स्तरीय
योजनाहरु:-

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं. ५ को भकु्तानी
ददन वाकी रहेका वडा स्तरीय योजनाहरु:-

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं.४ मा भकु्तानी
ददन वाकी रहेका गाउँपानलका स्तरीय
योजनाहरु:-

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं.४ को वडा
स्तरीय भकु्तानी ददन वाकी रहेका योजना हरु



65 रफव साहको पोखरीको पनछम दखिण कोणमा पानी ननकासको लानग ढल ननमााण काया 100000.00
66 ददहवार वावा घेरिेरा इनवाा वडा ६ ४५००००
67 भगवती मखन्द्दरमा नग्रल लगाउने काया िफकर वडा ६ १०००००
68 राजेश्वर घर देखख मदरसा सम्म माटो तथा ग्राभल िफकरा वडा ६ २०००००
69 अिरुो हनमुान मखन्द्दर ननमााण काया िफकर वडा ६ ५०००००
70 सोखशया मखन्द्दर ननमााण काया र खशव मखन्द्दरको अगाडी माटो पनेु िफकर वडा ६ २५००००
71 मानलक घर देखख खजवछ घर सम्म र सभु नारायण घर सम्म माटो ग्राईभल िफकर वडा ६ २०००००
72 श्री शारदा रा. प्रा. फव. मा मखन्द्दर ननमााण काया िफकरा वडा ६ २०००००
73 िहादरु पोखरीको नडलमा खशव मखन्द्दर ननमााण काया कुडनमा वडा नं. ६ २०००००
74 कुडनमा िहादरु यादव घर देखख नछन्नमस्ता नसमा सम्म माटो तथा ग्राईभल ४०००००
75 टयवेल तथा िोनडाग काया िफकर ५५००००
76 िुल मोहमद घर देखख मोस्तिा घर  सम्म ढलान ५०००००
77 इनसु खाँको घर देखख  अहमदको घर लगायत फिरोज खाँको सम्म माटो तथा ग्राईभेल ४०००००
78 अमन चौकमा माटो तथा ग्राईभेल ५०००००
79 नहर देखख िदर कुजारा सम्म माटो तथा ग्राईभेल २०००००
80 वदााही गाउँमा शम्भ ुयादव घर देखख ददनेश यादवको घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल २०००००

नयाँ योजना 
1 वडा नं. ३ को अिरुो भवन ननमााण काया 4000000
2 गा पा भवनको अिरुो अस्थायी सेड ननमााण 4100000

3 नघो हेल्थपोष्टको भवन ननमााण तथा फवनभन्न कायाको लागी थप रकम 1700000
4 गा पा भवन ननमााण 10000000
5 खाने पानी तथा सरसिाई को लागी वडा नं. ३ को पछवारी टोलमा ओभरहेड ट्ांक ननमााण काया 6500000
6 गा पा भवनको अिरुो वाउन्द्रीवाल तथा गेट ननमााण काया 3003441
7 अिरुो वडा कायाालय भवन ननमााण १ नं. वडा 3500000

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं. ५ को भकु्तानी
ददन वाकी रहेका वडा स्तरीय योजनाहरु:-

राजगढ़ गाउँपानलका वडा नं ६ मा
गाउँपानलका स्तरीय  भकु्तानी ददन वाकी
रहेका योजनाहरु :-



8 ५ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण 7000000
9 नघो हेल्थपोष्टको भवन रंगरोगन तथा ममात संभार 300000

10 आ.व. 075/076 मतुनी नदी टपान उपभोक्ता सनमनतको भकु्तानी वाकी 150000
11 अिरुो रामजानकी ननमााण काया वदााही वडा नं. ६ 400000
12 नघो पछवारी टोलको महादेव मखन्द्दरको रंगरोगन तथा अन्द्य काया 200000
13 पछवारी टोलको नहरको छेउमा अिरुो हनुमान मखन्द्दर ननमााण 500000
14 नघो पनछम्वारर टोलको दिीनवारी टोलको अिरुो हनमुान मखन्द्दर 500000
15 वडा नं. ४ अन्द्तगात खशव लखन मंडलको अिरुो ढलान देखी पोखरी सम्म ढलान र घाट ननमााण काया 425000
16 पैनी ननमााण तथा पलाफष्टक जडान काया वडा नं. ३ 75000
17 वडा नं. ४ को मलु सडक देखी पखिम घन्द्स्याम मंडलको पवुाारी सम्म ढलान काया 500000
18 वडा नं. ४ मा मलु सडक देखी वहृसपनत मंडल घर देखी नसयाराम मंडलको घर सम्म नाला तथा ढलान 500000
19 फवफवि खचा 4000000

जम्मा 47353441


