
j8f :t/Lo of]hgfx?  

वडा न. १ जम्मा बजटे- १,००,००,०००. 
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क्र. 

स. 

खचफ जिर्फक 

सकेत न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ ३११५१ 

सोमप्रसाद थारुको घर दखेी झबहीको जसमाना 

सम्म बाटो ग्राभले र सोही बाटोमा पक्की कल्भटफ 

४ ठाउँमा जनमाफण ।  वडा न १, सोनपरु  १३,००,०००.   

२ ३११५१ सोनपरुको लोहारपरु टोलमा बाटो ग्राभले वडा न १, सोनपरु  ३,००,०००.   

३ ३११५१ 

कृष्ण थारुको घर दजेख जपच बाटो सम्म बाटो 

ग्राभले वडा न १, सोनपरु  १,५०,०००.   

४ ३११५१ टटहुनी गाउँको अधरुो बाटो ग्राभले वडा न १, टटहुनी ३,००,०००.   

५ ३११५१ 

टटहुनी गाउँको मलू बाटो ग्राभले र गाउँल ेकुलो 

पक्की जडल जनमाफण  वडा न १, टटहुनी ८,५०,०००.   

६ ३११५१ 

दौलतपरु रत्ना जव.क.को घर नजजक चक्खापरु 

कुलोमा पक्की कल्भटफ वडा न १, दौलतपरु  ५,००,०००.   

७ ३१११२ 

दौलतपरु स्वास््य चौकीको बर्थथङ सेन्टर को 

अधरुो भवन जनमाफण  वडा न १, दौलतपरु  ५,००,०००.   

८ ३११५१ 

दौलतपरु सजुफ प्रसाद थारुको घर दखेी प्रदिे ु

थारुको पसल सम्म बाटो ग्राभले वडा न १, दौलतपरु  १,५०,०००.   

९ ३११५१ 

छोट्की दौलतपरु जनज्योती प्रा.जव. को फर्ल्ड 

पटानी 

वडा न १, छोट्की 

दौलतपरु  ३,००,०००.   

१० ३११५१ 

जनज्योती प्रा.जव.जवद्यालयको गटे अगाडी मने 

बाटोमा कल्भटफ जनमाफण 

वडा न १, छोट्की 

दौलतपरु  २,५०,०००.   

११ ३११५१ 

छोट्की दौलतपरु  र्ागलुाल थारुको घर दजेख 

जसन्दरुा बढुी कुलो सम्म बाटो ग्राभले  

वडा न १, छोट्की 

दौलतपरु  २,००,०००.   

१२ ३११५१ 

छोट्की दौलतपरु प्रमे काकीको घर दखेी बढूी 

कुलो सम्म बाटो ग्राभले र ह्यमूपाइप जडान  
वडा न १, छोट्की 

दौलतपरु  ४,५०,०००.   

१३ ३११५५ 

जसन्दरुा कुलोमा छोट्की दौलतपरु जनर पक्की डुड ँ

जनमाफण 

वडा न १, मरुगहवा 

र जहमालीपरु   ५,५०,०००.   

१४ 
३११५५ 

जहमालीपरु गाउँको मरुगहवा कुलोको झरनमा 

पक्की जडल जनमाफण 

वडा न १, मरुगहवा 

र जहमालीपरु   २,५०,०००.   

१५ 

३११५१ 

मरुगहवा सामुदाजयक भवन दखेी दजिण टोल 

जनक चौधरीको घर नजजक कुलोमा कल्भटफ 

जनमाफण 

वडा न १, मरुगहवा 

र जहमालीपरु   २,५०,०००.   

१६ 
३११५१ 

भागीराम सोनाहा को घर दखेी सामदुाजयक 

भवन बाटो ग्राभले 

वडा न १, मरुगहवा 

र जहमालीपरु   ४,००,०००.   

१७ 

३११५१ 

बसन्त अजधकारी र रुपलाल थारुको घर नजजक 

मनेबाटोमा जतन वटा कुलोमा ३ वटा कल्र्भटफ 

जनमाफण 

वडा न १, कोठारपरु 

र झबही ८,००,०००.   

१८ 
३११५१ 

जजतमान थारुको घर दजेख तकफ  बहादरु थारुको 

घर सम्म झबही गाउँको बाटो ग्राभले 

वडा न १, कोठारपरु 

र झबही ३,००,०००.   

१९ 
३११५१ झबही डोगारपरु गाउँको अधरुो बाटो ग्राभले 

वडा न १, कोठारपरु 

र झबही २,००,०००.   



२० ३११५१ ह्यमूपाइप खटरद र जडान  वडा न १ ५,००,०००.   

जम्मा   ८५,००,०००.   

लजित कायफक्रम  

क 

स 

खचफ जिर्फक 

सकेन न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ २२५२२ वडा स्तटरय नारी फदवि १ न वडा ३५,०००.   

२ २२५१२ जसलाई कताई ताजलम   १ न वडा १,००,०००.   

३ २२५१२ कम््यटूर ताजलम यवुा लजित   १ न वडा १,००,०००.   

४ ३११५९ जनज्योती प्रा.जब. को गटे जनमाफण  १ न वडा ७५,०००.   

५   मजहला स्वास््य स्वयमसवेीका भ्रमण कायफक्रम   १ न वडा १,००,०००.   

६ ३११५९ टटहुनी बदु्ध प्रा.जब. गटे जनमाफण  १ न वडा १,००,०००.   

७ २२२३१ 
 न.ेरा.पिपुजत जन.मा.जब. पूरानो भवन ममफत 

दौलतपरु 
 १ न वडा १,००,०००.   

८ २२५२२  जबपन्न र गटरब जबद्याथीहरुलाई ड्रसे जबतरण  १ न वडा १,५०,०००.   

९ २२५१२ यवुाहरुलाई मोटर ड्राईजभङ ताजलम  १ न वडा २,१५,०००.   

१० ३१११२ 
अमर िजहद बहुमजुख क्याम्पसमा सरस्वती 

मजन्दर जनमाफण 
 १ न वडा ५०,०००.   

११ २२५१२ 
अपाङ्ग आयमलुक बाख्रा को पाठा जबतरण 

सहयोग कायफक्रम 
 १ न वडा ७५,०००.   

१२ २२५१२ 
वडा स्तटरय कृर्कहरुलाई कृजर् ताजलम, कृजर् 

सामग्री र जबउ जबजन जबतरण 
 १ न वडा १,५०,०००.   

१३ २२५२२ वडा स्तटरय रु्टबल खलेकूद कायफक्रम  १ न वडा ५०,०००.   

१४ २२५२२ मूगफहवा गाउँमा होमस्टे सचंालन  १ न वडा ५०,०००.   

१५ २२५२२ जषे्ठ नागटरक सम्मान कायफक्रम  १ न वडा १,५०,०००.   

जम्मा    १५,००,०००.   

 

वडा न= २ जम्मा बजटे- १,००,००,०००।०० 
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क 

स 

खचफ जिर्फक 

सकेन न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ ३११५१ 
जतन ख्टान घर दखेी बाल फकसनु थारुको घर 

सम्मको  बाटो ग्राभले ।  

राजापरु - २, 

चौनपरु  
१०,००,०००.   

२ ३११५१ 
राम कुमार थारुको घर जनर कुलोमा कल्र्भटफ 

जनमाफण 

राजापरु - २, 

चौनपरु  
३,००,०००.   

३ ३११५१ 
मेन्था मजेसन दजेख पृ् वी थारुको पसल सम्म बाटो 

ग्राभले  

राजापरु - २, 

चौनपरु  
२,५०,०००.   

४ ३११५१ 
जवचका बगफदजह चौतारा दखेी पजिम बाध ुथारुको 

घर सम्म बाटो ग्राभले  

राजापरु - २, 

बगफदही 
५,००,०००.   

५ ३११५५ चौतारा जनर पानी रे्कुवा जनमाफण  
राजापरु - २, तनाफ 

बगफदही 
५,००,०००.   

६ ३११५१ 
बजुद्धराज थारुको घर दखेी रुपलाल थारुको घर 

सम्म बाटो ग्राभले  

राजापरु - २, तनाफ 

बगफदही 
२,००,०००.   

७ ३११५१ जोतपरु सोहटरया जान ेबाटो ग्राभले क्रमागत 
राजापरु - २, 

जोतपरु  
९,००,०००.   



८ ३११५१ 
सब स्टेिन (जवद्यतु) दजेख सोहटरया जान ेबाटोमा 

जोतपरु कुलोमा स्लपे कल्भटफ  जनमाफण  

राजापरु - २, 

जोतपरु  
५,००,०००.   

९ ३११५१ 
पदम थारुको घर दजेख सने्दरुा जसमाना सम्म बाटो 

ग्राभले  

राजापरु - २, 

सोहटरया 
९,००,०००.   

१० ३११५१ नयागँाउ सडकपरु टोलमा बाटो ग्राभले क्रमागत  
राजापरु - २, 

नयागँाउँ 
४,००,०००.   

११ ३११५१ 
गंगा के. सी. को घर दखेी भगत नारायण थारुको 

घर सम्म बाटो ग्राभले  
राजापरु - २ ५,००,०००.   

१२ ३११५१ 
नयागँाउँ जमलन टोलमा जभख ुथारुको घरजनर 

कल्भटफ जनमाफण  

राजापरु - २, 

नयागँाउँ 
३,००,०००.   

१३ ३१११२ 
नयागँाउँ स्वास््य चौकीको ताजलम हलको छट 

ढलान  

राजापरु - २, 

नयागँाउँ 
४,००,०००.   

१४ ३११५१ 
उल्टाहन घर दखेी ऐनराम थारुको घर सम्म 

क्रमागत बाटो ग्राभले  

राजापरु - २, 

गुवारी 
१,५०,०००.   

१५ ३११५३ 
नयागँाउँ १०० के. जभ. जवद्यतु ट्रान्सर्म खटरद 

तथा जडान  

राजापरु - २, 

नयागँाउँ 
७,७५,०००.   

१६ २२२३१ 
श्री ज्ञान दिफन प्रा. जव. सोहटरयाको झ्याल ढोका 

ममफत  

राजापरु - २, 

सोहटरया 
५०,०००.   

१७ २२२३१ 
श्री ज्ञान फदप प्रा. जव.  वगफदजहको झ्याल ढोका 

ममफत  

राजापरु - २, 

बगफदही 
५०,०००.   

१८ ३११५१ 
पदम चन्दको घरजनर सडकमा ह्यमूपाइप कल्भटफ 

जनमाफण  

राजापरु - २ ३,००,०००.   

१९ ३११५१ 
अजुफन चन्दको घरजनर मोडमा ह्यमूपाइप कल्भटफ 

जनमाफण  

राजापरु - २ २,००,०००.   

२० ३११५९ नयागँाऊँ स्वास््य चौकीमा इजन्सनटेर जनमाफण  

राजापरु - २, 

नयागँाउँ 
७५,०००.   

२१ २२२३१ वडा कायाफलयको फर्ल्ड पटानी र चौतारी ममफत राजापरु - २ १,५०,०००.   

२२  स्वास््य चौकीको लागी ल्याबको मसेीन खटरद  

राजापरु -२ 

नयागँाउँ  
१,००,०००.  

जम्मा    ८५,००,०००.   

लजित वगफको कायफक्रम  

क . 

स. 

खचफ जिर्फक 

स केंत न. योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ 22522 मजहलाहरुई उद्घोर्ण सम्बजन्ध ताजलम सचंालन  राजापरु - २ ७०,०००.   

२ 22522 
वडा जभत्रका जवद्यालय का प्रा. जव. स्तरका सब ै

बालबाजलका हरुलाई पोिाक खटरद तथा जवतरण 
राजापरु - २ ४,२५,०००.   

३ 22522 जषे्ठ नागटरकहरुलाई झलू जवतरण  राजापरु - २ २,२५,०००.   

४ 22522 
यस वडा जभत्रका अपाङ्गता ब्यजिहरुलाई न्यानो 

कपडा जवतरण  
राजापरु - २ १,००,०००.   

५  यवुा खलेकूद सचंालन  राजापरु - २  ६०,०००.  

६ 22522 
यवूाहरुलाई लोक सवेा तयारी किा सचंालन (ना. 

सु.) 
राजापरु - २ २,४०,०००.   

७ 22512 
कृर्कहरुलाई वमेौसमी उन्नत जातको जवउ जवजन 

जवतरण तथा ताजलम सचंालन 
राजापरु - २ १,९०,०००.   

८ 22512 दजलतहरुलाई बाख्रा खटरद तथा जवतरण  राजापरु - २ ५०,०००.   

९   नारी फदवस राजापरु - २ ३०,०००.   



१०   
द्धन्द जपजडत, िजहद र बपेत्ता पटरवारहरुलाई 

बाख्रा जबतरण 
राजापरु -२ ६०,०००.   

११   
नयागँाउँ स्वास््य चौकीलाई ल्याबको लागी 

केजमकल खटरद  
राजापरु - २  ५०,०००.   

जम्मा    १५,००,०००.   
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बजटे उपजिर्फक न - ८०५५८४०६२०३ लजित तर्फ  - १५ % 

क 

स 

खचफ जिर्फक 

सकेन न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ 

३११५१ 

टेजडया प्रयागपरु बाटो ग्राभले (क्रमागत) राजापरु - ३ 

टेजडया 

४,५०,०००.   

२ 

३११५१ 

नगंापरु चोक दजेख पजिम कणाफली नदी सम्म स्तरोउन्नती 

क्रमागत  

राजापरु - ३ 

नगापरु  

४,५०,०००.   

३ 

३११५१ 

नगंापरु चटटया नालामा पक्की फदवाल जनमाफण र माटो 

पटानी  

राजापरु - ३ 

नगापरु  

१,५०,०००.   

४ 

३११५१ 

झगरु थारुको घर दजेख क्रान्तीपरु हुद ैप्रयागपरु को 

जसमाना सम्म बाटो ग्राभले  

राजापरु - ३ 

जसन्दरुा 

६,००,०००.   

५ ३११५५ छजतवन कुलाको जडल जनमाफण (जतघ्रा) राजापरु - ३ 

जतघ्रा 

४,००,०००.   

६ ३११५१ चक्खापरु काजजमान को घर दजेख जपच बाटो सम्म बाटो 

ग्राभले र १ वटा वक्स कल्र्भटफ सजहत   

राजापरु - ३ 

चक्खापरु 

४,५०,०००.   

७ ३११५१ मरैुया प्रमे लाल को घर दजेख गयाप्रसाद को घर छेउ हुद ै

पत्थरडाडँा जान ेबाटो ग्राभले   

राजापरु - ३ 

मरैुया 

६,००,०००.   

८ ३११५१ इदयपरु र रजपरुुवा को जसमाना दजेख रजपरुुवा हुद ैपवुफ 

खल्ला सम्म बाटो ग्राभले 

राजापरु - ३ 

इदयपरु 

५,००,०००.   

९ ३११५१ टेजडया भमुानन्द भट्टराईको घरको पवुफ चख्खापरु कुलोमा 

कल्र्भट जनमाफण 

राजापरु - ३ 

टेजडया 

५,००,०००.   

१० ३११५१ दजिण टेजडया चोक दजेख फदल ब. थारु को घर दजेख जिव 

मजन्दर हुद ैकल्र्भट सम्म सडक स्तरोउन्नती तथा बाटो 

ग्राभले 

राजापरु - ३ 

दजिण टेडीया 

१०,००,०००.   

११ ३११५१ जतघ्रा जगपती थारुको घर नजजक कल्र्भट जनमाफण राजापरु - ३ 

जतघ्रा 

४,००,०००.   

१२ ३११५१ ईदयपरु खल्ला झरन दजेख पटरान झरन सम्म कुलो 

सरसर्ाई  

राजापरु - ३ 

ईदयपरु 

५०,०००.   

१३ ३११५१ बसन्ता अमर लाल को घर दजेख रेजनसा बोजडङ्ग स्कुल 

जान ेबाटो ग्राभले 

राजापरु - ३ 

बसन्ता 

३,००,०००.   

१४   मरैुया दवेथान भवन जनमाफण राजापरु - ३ 

मरैुया 

१,२०,०००.   

१५ ३११५९ नगंापरुमा चचफ भवन जनमाफण राजापरु - ३ 

नगापरु  

१,२०,०००.   

१६ २२२३१ रेडक्रसको गाडी ममफत    १०,०००.   
१७ २११५१ ससचाई को लागी ह्यमूपाइप खटरद तथा जडान  राजापरु - ३ ६,८०,०००.   
१८ ३१११२ श्री न.े रा. आ. जव. को अधरुो भवन जनमाफण राजापरु - ३ ४,००,०००.   
१९ ३११५९ श्री सरस्वती प्रा. जव. को घरेा पखाफल र गटे जनमाफण राजापरु - ३ ३,००,०००.   



२० ३११५९ श्री वागशे्वरी प्रा. जव. मरैुयाको गटे सजहतको कम्पाउण्ड 

वाल जनमाफण राजापरु - ३ २,००,०००. 

  

२१ ३११५९ िहरी स्वास््य केन्र भवन जनमाफण राजापरु - ३ ५,००,०००.   
२२ ३११५९ अमर िजहद बहुमजुख क्याम्पसमा सरस्वती को मन्दीर 

जनमाफण  राजापरु - ४ १,००,०००. 

  

२३ ३११५८ राजापरु नगरपाजलका वडा न.ं३ को चोक चोक मा 

सरसर्ाई को लागी डस्टजवन खटरद तथा जनमाफण  राजापरु - ३ १,००,०००. 

  

२४ ३११५९ प्रयागपरु मा दवेस्थान जनमाफण   राजापरु - ३ १,२०,०००.   
जम्मा    ८५,००,०००.   

लजित वगफ कायफक्रम 

क 

स 

खचफ जिर्फक 

सकेन न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ २२५१२ बेजसक कम््युटर ताजलम (आफदवासी जनजाती)  ३ न वडा  २,००,०००.   

२ २२५२२ भेसभसुा झजल्कन ेसासं्कृजतक कायफक्रम   ३ न वडा ५०,०००.   

३   

अगवुा कृर्क लाई टनले खतेी ताजलम जनमाफण र टनले 

जनमाफण 
 ३ न वडा १,००,०००.   

४ ३११५९ जतघ्रामा देवथान जनमाफण  ३ न वडा १,२०,०००.   

५ २२५२२ 

आय आजफनको लाजग बगंरु, बाख्रा ताजलम र सहयोग दजलत 

तर्फ  
 ३ न वडा १,००,०००.   

६ २२५२२ अपाङ्गहरुलाई झलू जवतरण   ३ न वडा १,००,०००.   

७ २२५२२ सब ैजषे्ठ नागटरकहरुलाई सम्मान कायफक्रम (झलू जवतरण)  ३ न वडा १,००,०००.   

८ २२५२२  जवद्यालय भनाफ अजभयान कायफक्रम   ३ न वडा  ४५,०००.   

९ २२५२२ 

जवद्यालयमा गटरव तथा जवपन्न वालवाजलकाहरुको लागी 

डे्रस, झोला र स्टेिनरी जवतरण  
 ३ न वडा २,००,०००.   

१० २२५२२ सामदुायीक जवद्यालयमा ह्वाईट वोडफ खटरद   ३ न वडा २५,०००.   

११ २२५२२ लोक सवेा तयारी किा –३ मजहना   ३ न वडा २,१०,०००.   

१२ २२५१२ एकल मजहला बाख्रा तथा पाठा जवतरण  ३ न वडा १,००,०००.   

१३ २२५२२ 

गभफवती तथा सतु्केरी मजहलाको लागी सपुानटे झूल जवतरण 

कायफक्रम 
 ३ न वडा ५०,०००.   

१४ ३१११५ स्वयमसेवीकाहरुको लागी दराज खटरद  ३ न वडा ८०,०००.   

१५ २२५२२ सन्दिे मलूक कायफक्रम को लागी साथी एर्.एम. लाई   ३ न वडा २०,०००.   
जम्मा    १५,००,०००.   

 

 

 

  



वडा न ४ जम्मा बजटे- १,००,००,०००।०० 

 

पूजजगत तर्फ  - ८५ % 

बजटे उपजिर्फक न - ८०५५८४०६२०४ लजित तर्फ  - १५ % 

क. 

स. 

खचफ जिर्फक 

सकेंत न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ ३११५१ घुम्नागाउँ दलरेामको घरदजेख गोलाहान टोल सम्म 

बाटो ग्राभले जनमाणफ 

राजापरु ४ 5,00,000. 
  

२ ३११५१ राजापरु गाउँ दजेख ससचाई सम्म जान ेबाटो ग्राभले 

जनमाणफ 

राजापरु ४ 5,00,000. 
  

३ ३११५१ सघफर् नगर दमन को घरदजेख बफुि ससहको घर सम्म 

बाटो ग्राभले जनमाणफ 

राजापरु ४ 4,00,000. 
  

४ ३११५१ कुसाजह चन्र बहादरु को घर नजजक ह्यूमपाईप कल्भटफ 

जनमाणफ र ग्राभले 

राजापरु ४ 2,20,000. 
  

५ ३११५१ सजुफ टोल चरेाफ थारुको घर दजेख राम फकसनु थारुको 

घर सम्म र बधुरामको घर दजेख  राम फकसनु थारुको 

घर सम्म ग्राभले जनमाणफ 

राजापरु ४ 4,00,000. 

  

६ ३११५४ िान्तीपरु सुकुम्वासी टोल नजजक बफूढ कुलोमा माटो 

को ड्याम जनमाफण  

राजापरु ४ 3,50,000. 
  

७ ३११५९ नवदगुाफ भगवजत मन्दीर रेजलग ंजनमाणफ तथा ममफत राजापरु ४ 1,00,000.   

८ ३११५१ दल ैजपपल चौतारा दजेख हुलाफक सडक सम्म 

ह्यमूपाईप कल्भटफ सजहत बाटो माटो पटानी जनमाणफ 

राजापरु ४ 3,50,000. 
  

९ ३११५१ अनन्तपरु कालशे्वर मजन्दर दजेख मन्नकुो घर सम्म बाटो 

ग्राभले जनमाणफ 

राजापरु ४ 5,00,000. 
  

१० ३११५१ खानपेानी कायाफलय जान ेबाटोमा ह्यूमपाईप कल्भटफ 

जनमाफण  

राजापरु ४ 1,50,000. 
  

११ ३११५१ राम कुमार रेग्मीको घर दजेख राम प्रसाद ज्ञवालीको 

घर जान े ह्यमूपाईप कल्भट जडान  

राजापरु ४ 1,50,000. 
  

१२ ३११५६ माहादवे टोल मा २ थान सावफजनीक धारा जनमाफण राजापरु ४ 50,000.   

१३ ३११५१ राजापरु भण्डारी मजेडकल दजेख उत्तर लजिरामको घर 

सम्म सडक स्तरउन्नजत र ग्राभले 

राजापरु ४ 2,00,000. 
  

१४ ३११५९ अमर िजहद बहुमजुख क्याम्पसमा सरस्वती मन्दीर 

जनमाफण  

राजापरु ४ 2,50,000. 
  

१५ ३११५१ राजापरु राजारामको घर दजेख कट बजजयान टोल 

जान ेबाटो ग्राभले 

राजापरु ४ 2,00,000. 
  

१६ ३११५१ घुम्नागाउँ आिाराम को घर दखेी गोलाहन टोल जान े

बाटो स्तरउन्नती र ग्राभले 

राजापरु ४ 7,00,000. 
  

१७   टरनसेा बोर्थडङ जनर छात्रा बास भवन जनमाफण  राजापरु ४ 3,00,000.   

१८ २२२३१ नपेाल रेडक्रस सोसाईटी को एम्बलुने्स ममफत  राजापरु ४ 30,000.   

१९ ३१११२ घुम्ना गाउँघर जक्लजनक तथा खोप केन्र भवन जनमाफण  राजापरु ४ 3,00,000.   

२० ३११५९ घुम्ना गाउँ को क्रमागत दवेथान जनमाफण गन े राजापरु ४ 2,00,000.   

२१ ३१५९ िान्तीपरुको क्रमागत दवेथान जनमाफण गन े राजापरु ४ 50,000.   

२२ ३११५५ राजापरु बजार लिनको घरदजेख नया ँवसपाकफ  

जनस्कन ेनालामा ढक्कन र नाला परुा गने  जनमाफण  

राजापरु ४ 2,50,000. 
  

२३ ३११५१ राजापरु मस्जीद दजेख मदरसा हुद ैअमर िजहद दिरथ 

चन्द मा.जव. सम्म सडक स्तरउन्नजत 

राजापरु ४ 4,00,000. 
  



२४ ३११५१ राजापरु रमा िकंर को घर दजेख पाकफ  आउन ेबाटो मा 

माटो पटानी र ग्राभले जनमाफण  

राजापरु ४ 2,00,000. 
  

२५ ३११५१ छेफदया खमे बहादरु को घर दजेख जनक कुमाटरको घर 

सम्म बाटो ग्राभले 

राजापरु ४ 3,00,000. 
  

२६ ३११५१ राजापरु गाउँ गोपालको घर नजजक कल्भटफ जनमाफण  राजापरु ४ 5,00,000.   

२७ ३११५१ खल्ला पुवाफ दखेी झरन सम्म बाटो ग्रभले  राजापरु ४ 3,00,000.   

२८ ३११५९ सरस्वती प्रा.जव. घरेा पखाफल जनमाफण राजापरु ४ 2,00,000.   

२९ ३११५९ कबरुस्थानको पखाफल जनमाफण राजापरु ५ 4,00,000.   

३०   टरनसेा बोजडङ दखेी बसन्ता जान ेबाटोमा पत्त्रान 

झरन सरसर्ाइ 

राजापरु ५ 50,000. 
  

जम्मा    85,00,000.   

लजित वगफ 

क . 

स. 

खचफ जिर्फक 

सकेंत न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ २२५२२ सरस्वती प्रा.जव.को वालजवकास केन्र र राजापरु 

गाउँको सामदुायीक वालजवकास केन्रका 

वालवाजलकाहरु लाई झोला तथा स्टेिनरी जवतरण  

राजापरु ४ 

1,00,000. 

  

२ २२५१२ दजलतहरुलाई बाख्रा पालन ताजलम र बाख्रा सहयोग  राजापरु ४ 1,50,000.   

३ २२५१२ जवपन्न वगफहरुलाई बाख्रा पालन ताजलम र बाख्रा 

सहयोग  
राजापरु ४ 

1,50,000. 

  

४ २२५२२ मजहला सहसा जबरुद्ध तथा िसिीकरण कायफक्रम एकल 

मजहला र मजहलाहरुलाई 
राजापरु ४ 

2,00,000. 

  

५ २२५२२ अपागंहरुलाई सम्मान कायफक्रम राजापरु ४ 1,00,000.   

६ २२५२२ जषे्ठ नागटरक सम्मान तथा न्यानो कपडा जवतरण 

कायफक्रम  
राजापरु ४ 

2,00,000. 

  

७ २२५१२ यवुा मजहलाहरुलाई बजेसक कम््युटर ताजलम राजापरु ४ 2,00,000.   

८ २२५१२ आफदवाजस जनजातीहरुलाई बंगरु तथा बाख्रा पालन 

ताजलम र जवतरण 
राजापरु ४ 

2,00,000. 

  

९ २२५१२ बादी समदुायहरुलाई आयमलूक कायफक्रम  राजापरु ४ 1,00,000.   

१० २२५१२ मुस्लीम समदुायका मजहला तथा यवुतीहरुलाई 

ब्यटुटपालफर ताजलम  
राजापरु ४ 

1,00,000. 

  

जम्मा    15,00,000.   
  



 

वडा न. ५ जम्मा बजटे- १,०१,५०,०००।०० 
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क. 

स. 

खचफ जिर्फक 

सकेंत न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

1 ३११५१ जनहालपरु गाउँ दखेी सडुवा सम्मको बाटो ग्राभले राजापरु - ५ १३,२७,५००.   

2 ३११५१ 

बसन्ता ईट्टा भट्टा दजेख ज्ञानोदय स्कूल सम्मको बाटो 

ग्राभले राजापरु - ५ ५,००,०००.   

3 ३११५१ 

न.ेरा.आ.जव. बदालपरुदखेी गलु्लरपरु सम्मको बाटो 

ग्राभले राजापरु - ५ ६,००,०००.   

4 ३११५१ तत्बन्धन  बफुढकुलो बदालपरु सकुुम्वासी टोलमा राजापरु - ५ ५,००,०००.   

5 ३११५१ 

बसन्ता गोपीनाथको घर दखेी जनहालपरु सम्मको 

बाटोमा माटो पटानी राजापरु - ५ ३,००,०००.   

6 ३११५१ भौरा बाहुन टोल कुलामा कल्भटफ तथा बाटो ग्राभले राजापरु - ५ ६,००,०००.   

7 ३११५१ छोटकीभौरा रतयैा टोलमा बाटो ग्राभले  राजापरु - ५ ३,५०,०००.   

8 ३११५१ जयपरु जिव मजन्दर नजजक कुलोमा कल्भटफ राजापरु - ५ ५,००,०००.   

9 ३११५१ 

झ्टी गाउँ ना.स.के भवन दजेख वडा न.ं ६ को जसमा 

सम्म बाटो ग्राभले  राजापरु - ५ ४,५०,०००.   

10 ३११५१ 

जत्रवणेीबजार रामजसङ को घर नजजक कल्भटफ 

जनमाफण राजापरु - ५ ३,००,०००.   

11 ३११५९ जचतनैपरु कुलाको जडल जनमाफण राजापरु - ५ ५,००,०००.   

12 ३११५९ श्रीपरु गाउँमा बाटो क्रमागत जडल जनमाफण  राजापरु - ५ ४,००,०००.   

13 ३११५४ 

मजुखया जयपरु रतयैा नालाको झरनमा पखाफल 

जनमाफण  राजापरु - ५ ५,००,०००.   

14 ३११५४ कृष्णनगर कुलाको महुानमा कल्भटफ र बाटो ग्राभले   राजापरु - ५ ७,००,०००.   

15 २२२३१ ज्ञानोदय प्रा.जव.को झ्याल ढोका र्सफ ्लास्टर ममफत राजापरु - ५ १,००,०००.   

16 ३११५३ जवद्यतु तार तथा सामाग्री खटरद र जडान राजापरु - ५ २,००,०००.   

17 ३११५१ ह्यमूपाईप खटरद तथा जडान  राजापरु - ५ ३,००,०००.   

18 ३११५१ पहाडीपरु वरगदही चोकदखेी पुवफजान ेसडक ग्राभले  राजापरु - ५ ५,००,०००.   

जम्मा   ८६,२७,५००.   

लजित वगफ कायफक्रम  
क. 

स. 

खचफ जिर्फक 

सकेंत न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ २२२३१ 

नमनुा जवद्यालय सहयोग कायफक्रम अन्तरगत सब ै

जवद्यालयमा किा १ दखेी किा ३ सम्मको 

किाकोठा ममफत तथा ब्यवस्थापन   ५ न वडा  ५,००,०००.   

२ २२५२२ 

वालजवकासमा पढाउन ेजिजिका हरुलाई पोिाक 

जवतरण   ५ न वडा २५,०००.   

३ २२५२२ 

किा १ दखेी ५ सम्मका वालवाजलका हरुलाई 

िजैिक सामाग्री जवतरण   ५ न वडा १,००,०००.   

४ २२५१२ यवुाहरुलाई मोटरसाईकल ममफत ताजलम  ५ न वडा १,५०,०००.   

५ २२५२२ म.स्वा.स्वयसंजेवका हरुलाई खाजा नास्ता  ५ न वडा ३५,०००.   

६ २२५१२ जबपन्न मजहलाहरुलाई ब्यटुट पालफर ताजलम  ५ न वडा १,५०,०००.   



७ २२५२२ 

वडघर तथा समाजसवेी हरुलाई नतेतृ्व जवकास 

ताजलम   ५ न वडा ५०,०००.   

८ २२५१२ फकसान लाई जजैवक जबर्ादी बनाउन ेताजलम   ५ न वडा १,५०,०००.   

९ २२५१२ दजलत मजहलाहरुलाई वटुटक ताजलम   ५ न वडा १,००,०००.   

१० २२५१२  यवुाहरुलाई पलम्बर ताजलम   ५ न वडा १,५०,०००.   

११ २२५२२ नमनुा गाउँ सरसर्ाई कायफक्रम   ५ न वडा १,१२,५००.   

जम्मा   १५,२२,५००.   

 

वडा न. ६ जम्मा बजटे- ९९,००,०००. 
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क. 

स. 

खचफ 

जिर्फक 

सकेंत न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ ३११५१ 

टरटेजनङ वाल महुवा जान ेरोडमा 

चडरजबजवुामा (क्रमागत)   राजापरु – ६, मानपरु  १०,००,०००.   

२ ३११५१ 

जमनुाबोझी जबजय ससहको घर नजजक 

टपराकुलोमा पलु जनमाफण (क्रमागत)   राजापरु – ६, जमनुाबोजझ   ९,००,०००.   

३ ३११५१ 

जबक्रमपरु ईन्टेक दजेख जमनुाबोजझ पलु सम्म 

बाटो जबस्तार (क्रमागत)  राजापरु – ६, जबक्रमपरु  ६,००,०००.   

४ ३११५१ बाटो ग्राभले उदयपरु – झ्टी (क्रमागत)  राजापरु – ६, उदयपरु  ५,००,०००.   

५ ३११५१ 

बाटो ग्राभले टपरा दजेख वडा न.ं ९ जसमाना 

सम्म (क्रमागत)  राजापरु – ६, टपरा  ६,००,०००.   

६ ३११५१ सोइली बाटौ ग्राभले (क्रमागत) राजापरु – ६, सोईली  ४,००,०००.   

७ ३११५१ बाटो ग्राभले जाजरकोट टोल जान ेसडकमा ।  

राजापरु – ६, जोगीपरु, 

जाजरकोट टोल  ४,००,०००.   

८ ३११५१ 

बाटो ग्राभले जोगीपरु चौक दजेख सकुुम्बासी 

टोल मलैानाला सम्म  

राजापरु – ६, जोगीपरु 

सकुुम्बासीटोल  ४,००,०००.   

९ ३११५१ 

प्रा. जव. पहाडीनगर प्रङ्गणमा रहकेो जिव 

मजन्दर जनमाफण (क्रमागत)  राजापरु – ६, पाहाडीनगर  ४,००,०००.   

१० ३११५१ सोईली चटटया झरणमा  कल्भटफ  जनमाफण  राजापरु – ६, सोईली  ३,००,०००.   

११ ३११५१ टपरा दखेी दल ैनाला सम्म बाटो ग्राभले  राजापरु – ६, टपरा  ३,००,०००.   

१२ ३११५१ 

बलेवुा बतफ बहादरु थारुको घर दखेी खेन्वापरु 

चौक सम्मको बाटो ग्राभले  राजापरु – ६, बेलवुा  ३,००,०००.   

१३ ३११५१ झ्टी खजुि राम टोलमा बाटो ग्राभले  राजापरु – ६, झ्टी ३,००,०००.   

१४ ३११५३ जवधतु पोल, तार खटरद तथा जडान  राजापरु – ६ ३,००,०००.   

१५ ३११५९ ह्यमूपाईप खटरद तथा जडान  राजापरु – ६ ३,००,०००.   

१६ 
३११५९ राजापरु क्याम्पस मजन्दर जनमाफण  

राजापरु – ४ १,००,०००.   

१७ ३१११२ सामदुाजयक भवन जनमाफण श्रीपरु  राजापरु – ६, श्रीपरु  २,००,०००.   

१८ 

 

झ्टीमा जबधतु पोल, तार खटरद तथा जडान  राजापरु – ६, झ्टी  २,५०,०००.   

१९ २२५१२ कृर्ी हाट बजार टहरा जनमाफण राजापरु – ६ ३,००,०००.   



२० ३११५९ स्वास््य चौकी प्रजतिलय जनमाफण  

राजापरु – ६ मानपरु 

टपरा स्वास््य चौकी  २,१५,०००.   

२१ २२२३१ बाजलका सफे्टी चने्जीङ्ग रुम जनमाफण  मानपरु टपरा मा. जव.  १,५०,०००.   

२२ २२२३१ जबद्यालय स्टोर घर ममफत सम्भार  न.े रा. प्रा. जव. जोगीपरु  १,००,०००.   

  ३१११५ प्रहरी चौकी जतनघरवा ममफत सम्भार राजापरु – ६ १,००,०००.   

जम्मा    ८४,१५,०००.   

लजित वगफ कायफक्रम  

क. 

स. 

खचफ 

जिर्फक 

सकेंत न.ं योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ २२५१२ 

जनजाती, एकल, दजलत र द्धन्द जपजडत 

मजहलाहरुलाई जसलाई कटाई ताजलम 

एडभान्स तालिम  ६ न वडा  ३,००,०००.   

२ २२५२२ जबपन्न मजहलाहरुलाई हात ेकढाई र बनुाई   ६ न वडा २,००,०००.   

३ २२५२२ 

जनजाती, एकल, दजलत र द्धन्द जपजडत 

मजहलाहरुलाई ब्यटुट पालफर ३ मजहन े   ६ न वडा १,५०,०००.   

४ २२५१२ यवुा तर्फ  कम््यटूर ताजलम   ६ न वडा १,००,०००.   

५ २२५२२ बालबालीकालाई छात्रवजृत पोिाक   ६ न वडा १,००,०००.   

६ २२५१२ 

दजलत जनजातीहरुलाई मोबाइल ममफत 

कायफक्रम  ६ न वडा १,००,०००.   

७ २२५२२ जषे्ठ नजगरकहरुलाई न्यानो कम्मल जबतरण  ६ न वडा १,००,०००.   

८ २२५२२ मलेजमलाप केन्र बजारीकरण कायफक्रम   ६ न वडा २,००,०००.   

 ९   

अपाङहरुलाई न्यानो कम्मल जवतरणा तथा 

सम्मान कायफक्रम   ६ न वडा १,००,०००.  

 १०   

स्वयसजेवकाहरुलाई खोप जक्लजनकका लाजग 

जस्टल दराज खटरद तथा जवतरण  ६ न वडा ६०,०००.  

११  युवा खेलकूद  ६ न वडा  ५०,०००.   

१२  नारी ददवस ६ न वडा  २५,०००.   

जम्मा    १४,८५,०००.   

 

  



 

वडा न. ७ जम्मा बजटे- ९९,००,०००।०० 
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क्र. 

स. 

खचफ जिर्फक 

सकेंन न.ं योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ 

३१११२ 

बडकी जभम्मापरुको अधरुो खोप जक्लजनक भवन 

जनमाणफ 

राजापरु न.पा.७, 

बडफक जभम्मापरु 

३,००,०००.   

२ ३११५१ लाहुरेटोलमा रत्नाकर रानाको घर नजजको कल्भटफ 

दजेख पवुफ पजिम बाटो ग्राभले 

राजापरु न.पा.७ 

लाहुरेटोल 

७,००,०००.   

३ ३११५१ लाजल्चपरु अंगान ुथारुको घर दजेख रामपरु झरना 

कल्भटफ सम्म बाटो ग्राभले 
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बाटो ग्राभले 
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३ ३११५३ श्री फदपज्योती प्रा.जव.मा वायटरङ्ग तथा पखंा जडान राजापरु - ९ १,५०,०००.   

४ ३११५९ श्री दगुाफ भवानी प्रा.जव.को अधरुो पखाफल जनमाफण राजापरु - ९ २,००,०००.   

५ ३११५९ श्री नेपाल रा. मा.जव. गोजडयानाको फर्ल्ड पटानी राजापरु - ९ १,००,०००.   

६ २२५२२ 

श्री अमर िजहद बहुमखुी क्याम्पस राजापरुको खलेकूद 

प्रजतयोजगता तथा अजतटरि फक्रयाकलापमा आर्थथक 

सहयोग राजापरु - ४ १,००,०००.   

७ २२३३१ सीमा प्रहरी चौकी गोजडयानाको मजन्दरको छत ममफत  राजापरु - ९ ५०,०००.   

८ २२३३१ 

स्वास््य  चौकीको अधरुो ताजलम हल कोठा ्लष्टर 

,झयाल ,ढोका तथा वायटरङ्ग पखंा सजहत दनमााण र 

जाडान  राजापरु - ९ २,५०,०००.   

९ २२११२ सडकपरुको दगुाफ  मजन्दर ममफत राजापरु - ९ ५०,०००.   

१० ३११५५ 

 बजनयापरु कुलो जनमाफण तथा पखाफल व्यवस्थापन वडा 

बाट (क्रमागत) राजापरु - ९ ३,००,०००.   

११ ३११५१ बजनयापरु गाउँ जभत्रको अधरुो बाटो ग्राबले राजापरु - ९ ५,००,०००.   

१२ ३११५१ बजनयापरु तजे ुसनेको घर अगाडी दजेख टपरा जसमासम्म राजापरु - ९ १,००,०००.   

१३ ३११५१ फदपनगर अधरुो बाटो ग्रावले  राजापरु - ९ ४,००,०००.   

१४ ३११५१ 

 फदपनगर गाउँ दजेख फदप ज्योती प्रा.जव. हुद ैमने बाटो 

जोड्न ेबाटो स्तरउन्नती राजापरु - ९ ५,००,०००.   

१५ 
३११५९ 

ईश्वरीगजंको मलैा टोलबाट दलटैोल जान ेबाटोमा जबरु 

चन्दको घरजनर   बक्स कल्भटफ  जनमाफण तथा माटो पटानी  राजापरु - ९ ७,००,०००.   

१६ ३११५१ ईश्वरीगजंको  अधरुो न्यरुोड बाटो ग्राभले राजापरु - ९ ३,००,०००.   

१७ ३११५१ अधरुो चनैपरु गलुरा बाटो ग्राभले  राजापरु - ९ ४,००,०००.   

१८ ३११५१ चडुामणी िमाफको घर नजजक डुड कल्भटफ जनमाफण  राजापरु - ९ ४,००,०००.   

१९ ३११५१ 

गोजडयाना दगुाफनगर जसमानामा गोजडयाना तर्फ  कल्भटफ 

जनमाफण राजापरु - ९ ४,००,०००.   

२० ३११५५ गोजडयानाको ससचाई कुलोमा डुड जनमाफण राजापरु - ९ ४,२५,०००.   

२१ ३११५१ दगुाफनगरको अधरुो बाटो ग्राभले राजापरु - ९ १०,००,०००.   

२२ ३११५१ दगुाफ भवानी जवद्यालय अगाडी कल्भटफ जनमाफण  राजापरु - ९ ४,००,०००.   

२३ ३११५१ 

जतनघरुवा अधरुो बाटो ग्राभले जवर बहादरु थारुको 

घरसम्म राजापरु - ९ ४,००,०००.   



२४ ३११५१ 

जतनघरुवा जान ेकुलोमा रोमहर्फको घरजनर बक्स कल्भटफ 

जनमाफण राजापरु - ९ ४,००,०००.   

२५ ३११५९ जतनघरुवाको अधरुो ट्वाईलटे जनमाफण  राजापरु - ९ ५०,०००.   

२६ ३१११२ राजापरु न. पा. वडा न ९ को सामदुायीक भवन जनमाफण राजापरु - ९ ४,००,०००.   

२७ २२३३१ फदपनगर जिव मजन्दर ममफत तथा रंगरोगन राजापरु - ९ ४०,०००.   

जम्मा    ८४,१५,०००.   

लजित कायफक्रम 

क 

स 

खचफ जिर्फक 

सकेन न योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ २२५१२ मजहलाहरुलाई जसलाई कटाई ताजलम राजापरु - ९ २,७५,०००.   

२ २२५२२ बाल जबकासमा िजैिक सामाग्री जवतरण राजापरु - ९ १,००,०००.   

३ ३११५९ 
ईश्वरीगजंको बालजबकासको अधरुो ट्वाईलटे जनमाफण 

तथा धारा जडान राजापरु - ९ 
५०,०००.   

४ २२५१२ यवुाहरुलाई मोटर ड्राईजभङ ताजलम राजापरु - ९ ३,००,०००.   

५ २२५२२ 
जषे्ठ नागटरकलाई सम्मान स्वरुप न्यानो कपडा तथा 

झलू जवतरण कायफक्रम राजापरु - ९ 
१,८५,०००.   

६ २२५२२ अपाङ्गहरुलाई न्यानो कपडा र झलू जवतरण कायफक्रम राजापरु - ९ ५०,०००.   

७ २२५२२ लोक सवेा तयारी किा राजापरु - ९ २,००,०००.   

८ २२५२२ खलेकुद प्रजतयोजगता राजापरु - ९ १,००,०००.   

९   दजलतहरुको िौचालय जनमाफणको लागी  राजापरु - ९ ५०,०००.   

१० २२५१२ कम््यटुर ताजलम राजापरु - ९ १,५०,०००.   

११  नारी ददवश  २५,०००.  

जम्मा    १४,८५,०००.   

 

वडा न. १० जम्मा बजटे- १,०२,५०,०००। 

 

पूजजगत तर्फ  - ८५ % 
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क्र. 

स. 

खचफ 

जिर्फक 

सकेंत न.ं योजनाको जववरण  ठेगाना  रकम  कैफर्यत  

१ ३११५१ 
मंगलपरु दजेख लालपरु खरैाहान टोल जान े

बाटो ग्राभले 
राजापरु - १० मगंलपरु 

४,००,०००. 
  

२ ३११५१ लालपरु पवूफ बजगया जान ेबाटो ग्राभले  राजापरु - १० लालपरु ४,००,०००.   

३ ३११५१ 
सजमचोक दजेख उत्तर जमल जान ेबाटो 

ग्राभले 
राजापरु - १० आनन्दनगर 

५,००,०००. 
  

४ ३११५१ कजनेीपरु बाटो ग्राभले राजापरु - १० कजनेीपरु ४,००,०००.   

५ ३११५१ िान्तीचोक बाटो ग्राभले राजापरु - १० करमोहनी २,५०,०००.   

६ ३११५१ 
भगरानपरु दजेख पजिम जन जागजृत 

प्रा.जव.जान ेबाटो ग्राभले 
राजापरु - १० भगरानपरु 

३,००,०००. 
  

७ ३११५१ जडमारकेिन जान ेबाटो ग्राभले राजापरु - १० जडमारकेिन ३,००,०००.   

८ ३११५१ भगतपरु बाटो ग्राभले राजापरु - १० भगतपरु ३,००,०००.   

९ ३११५१ हटरनगर बाटो ग्राभले राजापरु - १० हटरनगर ४,००,०००.   

१० ३११५१ झ्टी गाउँको बाटो ग्राभले राजापरु - १० झ्टी २,५०,०००.   



११ ३११५१ जगदरपरु झप्ती बाटो ग्राभले (क्रमागत) राजापरु - १० झ्टी २,५०,०००.   

१२ ३११५१ आनन्दनगर बाटो ग्राभले 
राजापरु - १० पथरडाडँा 

टोल २,५०,०००. 
  

१३ ३११५१ लम्कीपरुवा बाटो स्तरउन्नती राजापरु - १० उत्तरखरैी २,००,०००.   

१४ ३११५१ 
करमोहनी दजेख उत्तर जन जागजृत 

प्रा.जव.जान ेबाटो स्तरउन्नती 
राजापरु - १० करमोहनी 

२,५०,०००. 
  

१५ ३११५१ पखपैरु दजिण झरनमा कलभटफ जनमाफण राजापरु - १० पखैपरु ६,००,०००.   

१६ ३११५९ गेट र अधरुो पखाफल जनमाफण 
राजापरु - १० चन्रोदय 

प्रा.जव.खरैी १,५०,०००. 
  

१७ २२२३१ चन्रोदय प्रा.जव.भवन ममफत 
राजापरु - १० चन्रोदय 

प्रा.जव.खरैी १,५०,०००. 
  

१८ ३११५९ पक्की पखाफल जनमाफण 
राजापरु - १० जन चतेना 

मा.जव.मगंलपरु ३,००,०००. 
  

१९ ३११२२ सोलार तथा व्याट्री खटरद 
राजापरु - १० गरेुवा 

प्रा.जव.मझरा १,५०,०००. 
  

२० २२२३१ भवन ममफत 
राजापरु - १० जन जागजृत 

प्रा.जव.करमोहनी १,५०,०००. 
  

२१ २२५२२ सामदुाजयक बाल जवकास केन्र सचंालन 
राजापरु - १० कालाबन्जर र 

मंगलपरु १,००,०००. 
  

२२ २२२३१ झ्याल,ढोका,मन्च जनमाफण र रंङ्गरोगन 
राजापरु - १० प्रहरीचौकी 

खटैरचन्दनपरु २,५०,०००. 
  

२३ २२२३१ परुानो भवन ममफत 
राजापरु - १० स्वास््यचौकी 

खटैरचन्दनपरु २,५०,०००. 
  

२४ ३१११२ खोप क्लीजनक भवन जनमाफण राजापरु - १० करमोहनी ३,००,०००.   

२५ २२५२२ कुलो सरसर्ाई  राजापरु - १० खटैरकुलो ३,००,०००.   

२६ ३११५१ 
गग्याफनटोल झरनमा ९० स.ेमी.को 

ह्यमूपाईप कलभटफ जनमाफण 
राजापरु - १० पखैपरु 

१,००,०००. 
  

२७ ३११५५ ससचाईको लाजग खरैीकुलो व्यवस्थापन राजापरु - १० खरैीकुलो ३,००,०००. 
  

२८ ३११५९ अमर िजहद क्याम्पस राजापरु - ४ १,००,०००.   

२९   
ह्यमुपाईप खटरद तथा जडान जवजभन्न 

साईज 
राजापरु - १० 

५,००,०००. 
  

३०   जबद्यतु तार र पोल खटरद जडान राजापरु - १० ३,६२,५००.   

३१ ३११५९ दवे स्थान जनमाफण राजापरु - १० खरैी १,००,०००.   

३२ ३११५९ दवे स्थान जनमाफण राजापरु - १० आनन्दनगर १,००,०००. 
 

जम्मा   ८७,१२,५००.   

लजित वगफ कायफक्रम  

१ २२५१२ 
बाख्रा पालन ताजलम र सहयोग 

मजहलाहरुको लाजग 
राजापरु - १० 

२,००,०००. 
  

२ २२५२२ 
नारी फदवि / लजैङ्गक सहसा जबरुद्धको 

१६ फदन ेअजभयान 
राजापरु - १० 

३०,०००. 
  

३ २२५२२ 

जवद्यालय ( बालजवकास केन्र, किा १ मा 

) भनाफ हुन ेबालबाजलकालाई िजैिक 

सहयोग 

राजापरु - १० 

२,५०,०००.   



४ २२५१२ 
कम््यटूर बजेिक कोर्फ ताजलम 

जनजाजतहरुको लाजग 
राजापरु - १० 

१,००,०००. 
  

५ २२५२२ थारु सासँ्कृजतक कायफक्रम राजापरु - १० ८०,५००.   

६ २२५२२ 
मझरामा सोलार टुकी सहयोग दजलत 

घरपटरवार 
राजापरु - १० मझरा 

५०,०००. 
  

७ २२५२२ बाख्रा सहयोग जवपन्न दजलत घरपटरवार राजापरु - १० ८०,०००.   

८ २२५२२ 
जषे्ठ नागटरकहरुलाई सम्मान स्वरुप टचफ 

लाइट जवतरण 
राजापरु - १० ४०,०००.   

९ ३११२२ अपाङ्गहरुलाई न्यानो कपडा जवतरण राजापरु - १० ५९,५००.   

१० २२५२२ 
बाख्रा पालन ताजलम र सहयोग 

मधेिी,मजुस्लम तथा जपछडा वगफ 
राजापरु - १० २०,०००.   

११ २२५१२ 
द्धन्द्धजपजडतहरुलाई आयआजफन सम्बन्धी 

ताजलम 
राजापरु - १० ४०,०००.   
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