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.स. े वडा नं. योजनाको नाम व नयोिजत रकम कै फयत

1 पूवाधार

यासी मनसाङकोट यारागलाईडीङ, दभङु, छ ाक 

रानाखोला यासी सरङरोड नाला तथा सडक पच योजना 

वा लङ १ र २

10660348 समपरुक

2 पूवाधार
जगतभ याङ ढकालपाखा मनाङकोट सडक तथा लसनुे 

वेसरडडा िचसापानी म डल  थाना सडक वा लङ ५
6099244 समपरुक

3 पूवाधार आपडाल , रसखोला केवरे सडक तरोउ ती वा लङ ६ 6087019 समपरुक

4 पूवाधार वाङखोला सडक तरोउ ती तथा पीच वा लङ १० 6538394 समपरुक

5 पूवाधार
अमले कुसु डे प मलु ततापानी वरेक भौभका डौवा अमले 

सडक वा लङ ११
6073223 समपरुक

6 पूवाधार
वायटार  रठेवार , कोखे च कोट दे व थान काउने ामीड 

सडक वा लङ १२
7897190 समपरुक

7 पूवाधार

पपलटार  बो धभ याङ झोलङुगे बजार ामीड सडक 

तरोउ ती तथा वायखोला मा मोटरेवल पलु नमाण योजना 

वा लङ १३

12947321 समपरुक

8 पूवाधार
भ ु  ेराउतडाडा पेख ुदेउराल , थाना दाङसे कोखे कपासे 

सरवानी सडक नमाण वा लङ १४
11894256 समपरुक

68196995

9 पूवाधार माट सट  फोकल काय म 5000000

10 पूवाधार ए ाभेटर÷ याकुलोडर संचालन इ धन तथा ममत समेत 10000000

11 पूवाधार साना पूवाधारका योजनाह 1603005

12 पूवाधार/सामािजक वकास समपरुक (लागत सहभागीता) ( देश) 10000000

13 पूवाधार वडा तर य योजना तथा काय म तफ (१—१४) 56500000

83103005

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

व ीय समानीकरण अनदुान 157400000

ज मा

ज मा

9 पेज म ये 1



वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

14 सामािजक वकास 1 फरेटार  खानेपानी योजना 800000

15 सामािजक वकास 2 समलचौपार  रा से खानेपानी 500000

16 सामािजक वकास 3 रा चे ल ट ङ खानेपानी (स प  गन) 300000

17 सामािजक वकास 4 बसेनी खानेपानी आयोजना (स प  गन) 800000

18 सामािजक वकास 5 बोहर  खोला मझकोट खानीपानी आयोजना (स प  गन) 1000000

19 आथक 5 टार खेत कुलो नमाण (स प  गन) 300000

20 सामािजक वकास 5 बरेक खेत बाहनुडाँडा खानेपानी लि टङ योजना 1000000

21 पूवाधार वकास ामीण सडक सरसफाइ १-१४ 1400000

6100000

157400000

ज मा

कुल ज मा
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वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

45000000

.स. े वडा नं. योजनाको नाम व नयोिजत रकम कै फयत

1 पूवाधार सदाथ राजमाग मोड कट ङ÷ व तार 25000000

2 पूवाधार आ धखोला क रडोर नमाण÷संर ण 15000000

3 सामािजक वकास खरको छाना व ता पत गर  ज तापात ख रद (रङगीन) 5000000

45000000

5500000

.स. े वडा नं. योजनाको नाम व नयोिजत रकम कै फयत

1 वडा नं. 8, 9 र 10 का भ ी सडकह को तरो त 5500000

30563501

.स. े वडा नं. योजनाको नाम व नयोिजत रकम कै फयत

1 सामािजक वकास सबै वडा पयटन÷पूवाधार 500000

2 सामािजक वकास सबै वडा सं कृ त व न÷सबै भाषा धम संर ण 400000

3 सामािजक वकास सबै वडा खेलकुद तथा मनोर न 2000000

4 पूवाधार वकास सबै वडा ममत स भार कोष 1000000

5 आथक वकास सबै वडा वातावरण संर ण, वप  यव थापन,जलवाय ुप रवतन समेत 1720000

6
सशुासन तथा 

अ तरस ब धत े
सूचना व ध, Computer CCTV, Biometric Attendance 4025501

7 स थागत वकास फ नचर/ फ न सङ 2250000

8 सामािजक वकास खानेपनी पाईप ख रद र हमुपाई ख रद 2000000

9 पूवाधार/UNDP सहकाय समपरुक अनदुानमा संचाल त आयोजनाह को ला ग समपरुक 10000000 अनुसूची संल न

23895501

10 सामािजक वकास सबै वडा
व ालय वा य काय म ( जनन वा य, सन तथा नसन 

रोगह  आ द)
250000

11 सामािजक वकास सबै वडा अ ेहेव अनमी र कासह को तलब बृ 850000

सडक बोड नेपाल

आ त रक ोत

ज मा

संघीय सरकारको राज  बाँडफाँड

ज मा
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वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

12 सामािजक वकास सबै वडा म हला वा य वयम ्से वकाह को ला ग बे सक ता लम 150000

13 सामािजक वकास सबै वडा मे डक मोबाईल ख रद 300000

14 सामािजक वकास सबै वडा वा य वयम ्से वकाको ला ग 1188000

2738000ज मा
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वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

15 सामािजक वकास सबै वडा औषधी तथा खोप ख रद पश ुज य 330000

16 जन त न ध/कमचार / या यक स म त मता वकास ता लम 600000

17 सामदुा यक वन उपभो ा स म तह लाई ता लम 100000

18 सहकार  मता वकास ता लम (COP-MIS णाल ) 200000

19 द लत ब तीह मा चेतनामूलक काय म 200000

20 लोक सेवा आयोग तयार  क ा संचालन ( नजामती / जंगी) 600000

21 बालमै ी थानीय शासन वडा घोषणा काय म 100000

22 प बेाजा संर ण 100000

23 भ  मता सश ीकरण काय म 300000

24 जे  नाग रक स मान काय म 200000

25
मानव सेवा / अमोर सेवा नेपाल, फेद खोला सहयोग 

काय म
200000

26
सरसफाई उपभो ा स म त, टोल वकास स म त 

अ भमखुीकरण काय म
400000

27 वप  यव थापन वयम ्सेवक गठन तथा ता लम 300000

28 गौशाला यव थापन 100000

29 प कारह को मता वकास काय म/सं थागत सधुार 200000

3930000

30563501

7630000

1 सामािजक वकास सबै वडा बालमै ी व ालय यव थापन ता लम 150000

2 सामािजक वकास सबै वडा बाल वकास के का स. का को ता लम र बसाई यव था 250000

3 सामािजक वकास सबै वडा वषयगत िश क बैठक 50000

4 सामािजक वकास सबै वडा .अ.बैठक 100000

5 सामािजक वकास सबै वडा क ा ८ को पर ा संचालन 100000

6 सामािजक वकास सबै वडा शैि क याले डर काशन 150000

ज मा

कुल ज मा

देश सरकार राज  बाँडफाँड (सवार )

 िश ा वकास 

9 पेज म ये 5



वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

7 सामािजक वकास सबै वडा ब ृ व कला 100000

8 सामािजक वकास सबै वडा व ालय सधुार योजना ता लम , नमाण र काया वयन 300000

9 सामािजक वकास सबै वडा TIP, SARP नमाण र काया वयन 50000

10 सामािजक वकास सबै वडा िश ा दवस,  स मान परु कार 100000

11 सामािजक वकास सबै वडा लगबकुको यव था 50000

12 सामािजक वकास सबै वडा थानीय पा म अ ययन 300000

13 सामािजक वकास सबै वडा मदशा अहले सु त व ालय 200000

1900000

14 सामािजक वकास 6
ताकुडाडा रसखोला मयाले पंगेनी कोइराला गाउ खानेपानी 

आयोजना
1000000

15 सामािजक वकास 7 हलेपानी खानेपानी योजना 500000

16 पूवाधार 7 केवरे बनक ा सडक 500000

17 आथक 7 घलु छाप संचाई योजना 500000

18 पूवाधार 8 डु ीकोट भमटार  मद  सडक तरउ ती (नगरको डोजर) 0.0

19 पूवाधार 12 कोखे संढ  नमाण होम टे 500000

20 पूवाधार 12 डाँडाखक मैदान घु ा सडक 500000

21 सामािजक वकास 14 ल ाकोट खानेपानी आयोजना (स प  गन) 300000

22 आथक 14 बैरे संचाई पोखर  नमाण (स प  गन) 200000

23 पूवाधार 14 प नयारे क भट नमाण (स प  गन) 480000

24 पूवाधार 14 िजरोबाट सवानी जानेबाटो 500000

25 14 अधेर खेला पलु स म 350000

26 14 िशरवानी खानेपानी योजना 400000

5730000

7630000

ज मा

पूवाधार/सामािजक/आ थक वकास

ज मा

कुल ज मा

9 पेज म ये 6



वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

12827000

1 सामािजक वकास 8 छेउडाँडा खानेपानी लि टङ 600000

2 आथक वकास 8 त लो याउनटार  संचाई आयोजना (स प  गन) 288000

3 पूवाधार 9 माझी गाउ राउतडाडा कैने स म मोटरबाटो नमाण 500000

4 पूवाधार 10 देवीभ या  वग ार  र रोड (नगर डोजर) 0

5 आ थक वकास 13 अमले बोधीचौर संचाई 500000

6 आथक वकास 2 बाँझाखेत टार  ढाप संचाई 600000

7 आथक वकास सबै वडा एक गाउँ एक कृ ष ा व धक नयिु  ( १३ म हना ) 780000

8 आथक वकास सबै वडा ा व धक पोशाक खच(१पटक) 30000

9 पूवाधार 8 वा लङ मोडदेखी आधीखोला स म नाला नमाण (स प  गन) 539000

10 पूवाधार 8
उ ोग वािण य संघ देखी परुानो बजार स मको सडक तथा 

नाल  नमाण
300000

11 पूवाधार 8 कुम वारा खसकुना सडक 500000

12 पूवाधार 1 भ या  से ा सडक तरो ती 200000

13 पूवाधार 9
सकुौद  रैकर जो गथमु आले गाउ स मको सडक तथा नाल  

नमाण
500000

14 आथक 9 डडुखोला चनौटा खेतनेर क भड तथा फ के नमाण 200000

15 आथक 9 भसुाल थोक भैसीखोला संचाई कुलो नमाण (स प  गन) 500000

16 सामािजक वकास 10 दाङ सङ सोलार लि टङ खानेपानी 500000

17 पूवाधार 11 भोल टाप ु तप ततापानी सडक 1000000

18 पूवाधार 11 वरेक टाप ुद लत ब तीको ला ग खानेपानी 500000

19 पूवाधार 14 पार थोक संचाई पोखर  नमाण 200000

20 सामािजक वकास
टे ल भजन एफएम रे डयोमा नगरपा लकाको ग त व ध 

शारण/संचालन काय म
400000

21 सामािजक वकास साना तथा मझौला होटल, होम टे यव थापन ता लम 300000

22 सामािजक वकास फोहरमैला यव थापन 540000

23 आथक वकास लगानी स मेलन काय म 600000

देश सरकार व ीय समानीकरण अनदुान

9 पेज म ये 7



वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

24 सामािजक वकास 12 सपाउदे भ याङ भ डार  थु का द लत ब ती खानेपानी योजना

25 आ थक 13 उ दयाचौर संचाई कुलो 500000

26 पूवाधार 13 गौतमडाँडा स  ेसडक तर उ ती 500000

27 पूवाधार 14 तवार डाडा देखी म द र स म जानेबाटो तरउ ती 500000

28 सामािजक वकास 14 पा डेखोला खानेपानी र मनी खेला संचाइ 500000

29 आथक 14 ठूलो कुलो संचाई 500000

30 सामािजक वकास सबै वडा नय मत सेवाको ला ग औषधी ख रद तथा वतरण 50000

31 सामािजक वकास सबै वडा नेहन वेदन काय मको ला ग औजार र औषधी ख रद 100000

32 सामािजक वकास सबै वडा
योग िच क सा तथा ज डबटु  प हचना तथा संर ण स ब धी 

ता लम
50000

33 सामािजक वकास सबै वडा ाकृ तक लेपन िच क सा ( जडीबटु , औषधी ख रद स हत) 50000

12827000ज मा

9 पेज म ये 8



वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७ को बा षक काय म

10000000

.स. े वडा नं. योजनाको नाम व नयोिजत रकम कै फयत

1 स थागत मता वकास लोडर, रोलर ख रद काय 10000000

 

.स. े वडा नं. योजनाको नाम व नयोिजत रकम कै फयत

1 आ थक वकास सबै वडा
धान ,गह ुर मकै मलु वीउ वीतरण ( ५०% अनदुान ) र 

ढुवानी
UNDP

2 आथक वकास सबै वडा ला क सट वतरण (५०%अनदुानमा) UNDP

3 आथक वकास सबै वडा रोग नदान सहयोग ( आव यकता अनसुार ) UNDP

4 आथक वकास सबै वडा उ त मौर  पालन ता लम संचालन (२÷२ दन ) UNDP

5 आथक वकास सबै वडा
कलमी÷ बज ुसु तला, कागती, आप, लची   कलमी व वा 

वतरण १२००० वटा (५०% अनदुान)
UNDP

6 आथक वकास सबै वडा औजार उपकरण वतरण UNDP

7 आथक वकास सबै वडा उ त मौर  स हत घार वतरण UNDP

8 आथक वकास सबै वडा ववेल UNDP

9 आथक वकास सबै वडा आधार चाका UNDP

10 आथक वकास सबै वडा कुइन गेट UNDP

11 आथक वकास सबै वडा प जा UNDP

12 आथक वकास सबै वडा ढुवानी UNDP

13 आथक वकास सबै वडा कृ ष औजार ( म न पावर टलर वतरण ५०% अनदुानमा ) UNDP

14 आथक वकास सबै वडा काय म अनगुमन खच UNDP

पश ु वकास काय म

१५ आ थक वकास सबै वडा मोडेल फाम थापना UNDP

16 आथक वकास सबै वडा बा ा/भैसी/बंगरु/कुखरुा UNDP

17 आथक वकास सबै वडा
दधु उ पादन तथा व को आधारमा यवसा यक पश ुफाम 

सहयोग
UNDP

१८ आथक वकास सबै वडा माट मोडल मास ुपसल सधुार UNDP

19 आथक वकास सबै वडा माट डेर  पसल सधुार UNDP

अ या.

अनुसूची 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

1
कृषकका ला ग यावसा यक ता लम वउ तथा 

ला टक टनेल वतरण
1 सबै आ थक वकास कृ ष वडा           100,000 

2

म हलाका ला ग आयआजन तथा सलाई कटाई 

ता लम तथा सनुौलो हजार दनका आमाह लाई 

अ डा वतरण

1 सबै आ थक वकास कृ ष वडा           150,000 

3 कृषकको बाल  बाँदरबाट संर ण 1 सबै आ थक वकास कृ ष वडा           150,000 

4 बालबा लका अ त र  याकलाप 1 सबै सामािजक वकास िश ा वडा             50,000 

5 जे  नाग रक स मान काय म 1 सबै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           100,000 

6 अपाङ आ थक सहयोग एवं स मान 1 सबै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             50,000 

7
द लत सामािजक सचेतना तथा मता अ भवृ  

ता लम
1 सबै सामािजक वकास

ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           100,000 

8 जनजाती अ तर टोल सा कृ तक तयो गता 1 सबै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           100,000 

9 उद ुभाषा (मदरसा िश ा) संर ण 1 सबै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             50,000 

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

10
भ लबल कोट नमाण, खेलकुद सामा ी वतरण 

एव मेयर कप
1

फूलबार  र 

म साङकोट
सामािजक वकास खेलकुद तथा मनोर न वडा           100,000 

11 हु द  कुवा ममत 1 व प व ाम सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             50,000 

12
ह रया डाँडा, छेउघर, माझघर हदैु थु का ा मण 

सडक ।
1 म साङकोट पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 

13
ख खोला, मोहडाडा, कािजको चौतार  हदैु 

वरको फेद जोडने सडक ।
1 ख खा◌ेला पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

14 भ या  से  पाक जाने बाटो तथा नाला नमाण 1
भ या  

ला◌ेकता ीक
पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

15 यासी फ लाद  मोटर बाटो 1 फलोभरा पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

16
रेशम खेती धनवुासे टार  सेराफाट हदैु अमाद  

पूल जाने बाटो
1

भ या  

ला◌ेकता ीक
पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

17
राम जानक  मि दर देखी रामबा छा आधारभतू 

ा. व.जाने बाटो
1 िचसापानी पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           150,000 

18 बेलपोखर  घडेर  ख खोला मोटर बाटो 1
बेलपोखर  

ख खा◌ेला
पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

19 रानाखोला वोडडाँडा दईु पाखे मोटर बाटो 1 फलोभरा पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

20
स ाथ राजमाग यासी देिख वगवुा का ले 

थरको घरस म जाने बाटो
1 व प व ाम पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

21 त लो नमनुा नहर 1 सागरदेवी पूवाधार वकास संचाई वडा           150,000 

22
अमा द पूलमु न सफल फ नचरको आडमा राउत 

कुलो ममत
1 देवी थान सेरा पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

23
तखे ढंुगा बासघार  रामबा छा ज वा का लमा ट 

कुलोको रामबा छा चौपार  बाट ठाट  स म ममत
1

रामबा छा 

बजार सबै
पूवाधार वकास संचाई वडा           300,000 

24 जकेुपानी टोल खो सा नय ण 1 जकेुपानी
वातावरण तथा 

वप  यव थापन

जलउ प  कोप 

नय ण
वडा           100,000 

25
छेके टोल क बहादरुको घर देिख गु  समाज 

हल पछा ड ढल नमाण
1 ीनगर र बु

वातावरण तथा 

वप  यव थापन

फोहरमैला तथा ढल 

यव थापन
वडा           100,000 

26 अ ययन अवलोकन मण 1 सबै
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
अनसु धान तथा वकास वडा           200,000 

27 अ थायी हर  बट घर भाडा 1 सबै
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सरु ा यव थापन वडा             50,000 

28 कायालय यव थापन 1 सबै
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सामा य सेवा वडा             50,000 

29 कायालय स ालन स ब धी चाल ुखच 1 वडा कायालय
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सामा य सेवा वडा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

30 ममत सं भार कोष 1 सबै वडा           700,000 

कायालय स ालन एवं मसल द 1 वडा कायालय वडा             60,000 

इ धन तथा ममत 1 वडा कायालय वडा             40,000 

धारा पानी, वजलु  एवं स ार 1 वडा कायालय वडा             30,000 

अ त थ स कार एवं बैठक िचयापान 1 वडा कायालय वडा             30,000 

सूचना, व ापन तथा शभुकामना 1 वडा कायालय वडा             10,000 

व वध 1 वडा कायालय वडा             30,000 

ज मा         4,000,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१ मनाउँद  वजडाडा सडक तरो ती । २ धौखोला पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           400,000 

२ तलवार  िचयानडाडा सडक तरो ती २ धौखोला पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

३ वडडाडा खानेपानी टंक  नमाण २ धौखोला सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

४ वजरडाडा घलुचौर खानेपानी टंक  नमाण । २ गतीिशल सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           150,000 

५ रानागाँउको म द र जाने मोटर वाटो नमाण । २ गतीिशल पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

६ वचौटे कुलो नमाण । २ गतीिशल पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 

७ र े देखी संयाले कुलो नमाण । २ गतीिशल पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

८ रा से जाने भ ीवाटो नमाण । २ पु पटोल पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           150,000 

९ रा से मल देखी म ये भागको कुलो नमाण । २ पु पटोल पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

१० डाडाको कुलो नमाण । २ पु पटोल पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

११ स वारे खानेपानी ममत २ स वारे सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           120,000 

१२
स वारे ड ल रामको घरदेखी भरमनुी गोरेटो 

वाटो ।
२ स वारे पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१३
संजाल  धनेको घर देखी मा थ लो दभङु जाने 

मोटर वाटो स म गोरेटो ।
२ छ ाक पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१४
अ वासकु  नाग मि दर वाल र तारवार संर ण 

।
२ छ ाक सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा             80,000 

१५ देउराल  ा वी फ नचर साथै ममत । २ छ ाक सामािजक वकास िश ा वडा           100,000 

१६ िचसापानी -गाँउडाडा गोरेटो वाटो । २ च देवी पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१७
समलचौपार  पलु कसेद  हदैु च देवीस म 

गोरेटो वाटो ।
२ च देवी पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१८ अखले वारा गोरेटो नमाण । २ वाँसपानी पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१९ वाँसपानी व ालय ममत संभार । २ वाँसपानी सामािजक वकास िश ा वडा             40,000 

२० सनुझा  गफुा म द र । २ धौखोला आ थक वकास पयटन वडा             50,000 

२१ शंकरेडाडा चौपार  नमाण । २ धौखोला सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा             50,000 

२२ वोडीवार  ढा े खो सा छ ाक सडक २ वाँसपानी पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२३ अगवुा कृषक मण तथा वउ वजन वतरण २ वाँसपानी आ थक वकास कृ ष वडा           200,000 

२४
तलडाडा घु ती र प रवार समाजका लागी 

गोरेटो वाटो नमाण ।
२ धौखोला सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

२५
खेलकुद मैदान नमाण, काय म तथा खेलकुद 

साम ी वतरण
२ धौखोला सामािजक वकास खेलकुद तथा मनोर न वडा           150,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

२६
वलामीको घरदेखी ढक चौर क ची सडक 

नमाण ।
२ धौखोला पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२७

खानेपानीको ोत भएता प न पाईप अभावका 

कारण खानेपानीवाट वि चतह का लागी 

खानेपानी पाईप ख रद ग र उपल ध

२ वडा भ र सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           150,000 

२८ म हलाह का लागी उदघोषण ता लम काय म २ धौखोला सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             50,000 

२९ वालवा लका मता वकास काय म २ धौखोला सामािजक वकास िश ा वडा             25,000 

३०
वडा कायालयमा सचुना व ध स बि ध 

काय म ट भ\प प का\केवलु यव था
२ धौखोला

सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सूचना व ध वडा             50,000 

३१ वपद यव थापन २ सवै वडा           100,000 

३२ ममत संभार कोष २ वडा           335,000 

धौखोला खानेपानी २
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

श हद मतृी ा व २

च देवी ा वी २

वाटो सफाइ २

वाँसपानी व ालयमा यरुोगाड २

३१ चाल ुखच २

कायालय संचालन मसल द खच २ वडा वडा             75,000 

वधतु, केवलु,संचार खच २ वडा वडा             15,000 

सवार  इ धन, ममत खच २ वडा वडा             50,000 

वैठक\अ त थ स कार\खाजा खच             50,000 

व वध             10,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

1 व वध कृ ष काय म 3 सबै आ थक वकास कृ ष वडा           400,000 

2 वढुाकोट रा चे होम टे यव थापन 3 वढुाका◌ेट आ थक वकास पयटन वडा           200,000 

3 यवुा लि त आयमलुक काय म 3 सबै आ थक वकास पयटन वडा           100,000 

4 माझकोट मा. व. क पाउ ड नमाण 3 सबै सामािजक वकास िश ा वडा           200,000 

5 ठाँट  पोखर  आधारभतु व.   - तार जाल  खर द 3 सबै सामािजक वकास िश ा वडा           100,000 

6 वालरंजन आधारभतु व. - तार जाल  खर द 3 सबै सामािजक वकास िश ा वडा             50,000 

7 तम ु(गु ङ) भाषा, सं कृती 3 सबै सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा             50,000 

8 संगारकोट खोइमो खो सा खानेपानी टंक  नमाण 3 संगारका◌ेट सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           200,000 

9
छापा खानेपानी योजना टंक  ममत तथा पाइप 

ख रद
3 छापा सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             60,000 

10 खा टे सामदुायीक भवन नमाण 3 खा टे पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

11 क लेर  सामदुायीक भवन नमाण 3 क लेर पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

12 रेड स उप-साखा माझकोट 3 सबै पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा             50,000 

13 खेलकुद काय म 3 सबै सामािजक वकास खेलकुद तथा मनोर न वडा           100,000 

14 माझकोट खानेपानी टंक  नमाण 3 माझकोट सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           200,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

15 अपांग संजाल 3 सबै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             50,000 

16 दल त काय म 3 सबै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             50,000 

17 म हला मता वकाश काय म 3 सबै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           100,000 

18
सगारकोट ल ट ङ खा.पा.यो. को ला ग 

जेनेरेटर खर द
3

संगारकोट - 

छापा
सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           140,000 

19 खैर चौर सामदुायीक भवन नमाण 3 खौर चौर पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

20 रा चे सामदुायीक भवन नमाण 3 रा चे पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

21 वाँखे क भट नमाण 3 वाँखे पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

22 रा न वरा सामदुायीक भवन नमाण 3 रा न वरा पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

23 वडाडाँडा - डावटा सडन नमाण 3 वाँखे पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

24 ममत संभार कोष 3 सबै वडा           350,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

25 चाल ुखच

कायालय संचालन मसल द खच वडा वडा             75,000 

वधतु, केवलु,संचार खच वडा वडा             15,000 

सवार  इ धन, ममत खच वडा वडा             50,000 

वैठक\अ त थ स कार\खाजा खच             50,000 

व वध             10,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

1 उ त जातको बोका ख रद तथा औषधी उपचार 4 आ थक वकास कृ ष           200,000 

2
कृ ष ता लम तथा उ पादन (IPM) म हला 

लि त - फेद
4 आ थक वकास कृ ष           200,000 

3
कृ ष ता लम तथा उ पादन (IPM) म हला 

लि त - यारे
4 आ थक वकास कृ ष           100,000 

4
कृ ष ता लम तथा उ पादन (IPM) म हला 

लि त - याङ सङ
4 आ थक वकास कृ ष           100,000 

5 याउखेती ता लम 4 आ थक वकास कृ ष           100,000 

6 कृ ष बीउ बजन ख रद 4 आ थक वकास कृ ष             50,000 

7 िश ा 4 सामािजक वकास िश ा           400,000 

8 वा य 4 सामािजक वकास वा य           100,000 

9 अपा  तथा जे  नाग रक स मान 4 सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
          100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

10 ा मण स क वडा भरका सबै ममत संभार 4 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
        1,000,000 

11 खा टे याङ सङ नया याक खो न सु वात 4 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
          200,000 

12 थु का ा.स. ममत तथा नर तरता 4 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
          100,000 

13 यारे भ याङ देखी पार  खोला नया याक 4 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
          100,000 

14 रयालडाडा देखी खेतापछुार संम नया याक 4 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
          200,000 

15 वौदाखोला देखी खेतापछुार संम नया याक 4 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
          100,000 

16 का छ  मनकामना घु ती नमाण 4 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
          100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

17 कसखोला पलु 4 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
          300,000 

18 का लका मि दर तलाथोक 4 सामािजक वकास सं कृ त वधन           100,000 

19 भसुु डाडा आमा समहु भवन 4 पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
          100,000 

20 कामी आरन तथा द ता वकास 4 आ थक वकास उ ोग तथा बािण य             50,000 

21 खेलकुद 4 सामािजक वकास खेलकुद तथा मनोर न           100,000 

22 मसल द तथा अ य खच 4
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सामा य सेवा           200,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

1 यवसा यक कृ ष व न काय म 5 आ थक वकास कृ ष वडा कायालय           150,000 

2
भकारो सधुार तथा कुटानी पसानी सानो मल 

खर द
5 आ थक वकास उ ोग तथा बािण य वडा कायालय             50,000 

3 चापपानी खाने पानी ममत योजना 5 सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा कायालय             50,000 

4
छरछरे पा डेथोक खा. पा. तथा संचाई लि ट  

मोटर ममत
5 सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा कायालय           100,000 

5 पतलेक का लका मि दर नमाण 5 सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा कायालय           200,000 

6 मात ृिशश ुपोषण वा य काय म 5 सामािजक वकास वा य वडा कायालय           100,000 

7 म हला उ थान काय म 5 सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा कायालय           150,000 

8 द लत उ थान काय म 5 सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा कायालय             50,000 

9 जगत –हषडाडाँ –दु सीखोला मोटर बाटो नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय           200,000 

10 मनामकोट – धछाप प  नालाी नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय             50,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

11 ढकालपाखा –छ तउने मोटर बाटो नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय           200,000 

12 झ याङद  कुलो नमाण 5 पूवाधार वकास संचाई वडा कायालय             70,000 

13 बाहनुडाडाँ त ालय नमाण 5 पूवाधार वकास सं कृ त वधन वडा कायालय             50,000 

14 गोइद खेत कुलो नमाण 5 पूवाधार वकास संचाई वडा कायालय           100,000 

15 जगत महा  के त त ालय नमाण 5 पूवाधार वकास सं कृ त वधन वडा कायालय           200,000 

16 साउनेपानी – मनामकोट सढ  बाटो नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय             50,000 

17 िचसापानी फेद  –ठुलोखेत मोटरबाटो नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय           100,000 

18 बेसारडाडाँ सामदुायीक भवन नमाण 5 पूवाधार वकास सं कृ त वधन वडा कायालय           100,000 

19
मझकोट म डल थान का लकादेवी मि दर संढ  

बाटो नमाण
5 पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय           100,000 

20 जक ट बोहोर  खोला मोटर बाटो नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय           100,000 

21 पा डेथोक बाहनुडाँडा घोडेटो बाटो नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय             50,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

22 पा डेथोक पतलेक पैदल माग नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय             50,000 

23 मझवुा झ या द  मोटर बाटो नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय           200,000 

24
खानी गैरा िघ मरेडाँडा आ पाटा मोटर बाटौ 

नमाण
5 पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय             50,000 

25 नेपाल  टोल–झ या द  मोटर बाटो नमाण 5 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय           100,000 

26
दोबाटो पानी ा ी सर व त आ. व. गोरेटो 

बाटो नमाण
5 पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय             50,000 

27 धनवुासे बाँध कुलो नमाण योजना 5 पूवाधार वकास संचाई वडा कायालय             80,000 

28
वडा कायालय भवन काो बाटो तथा पखाल 

नमाण
5 पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा कायालय           150,000 

29 ५ नं वडा बादँर नय ण काय म 5
वातावरण तथा 

वप  यव थापन
अ य  वग कृत नभएको वडा कायालय             50,000 

30 कायालय यव थापन 5
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सशुासन व न वडा कायालय           150,000 

31
फरक मता भएका यि ह  तथा जे  

नाग रक स मान काय म
5

सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन

ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा कायालय           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

32 यवुा खेलकुद तथा सीप वकास काय म 5
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
खेलकुद तथा मनोर न वडा कायालय           100,000 

33 बाल काय म 5
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन

ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा कायालय             50,000 

34 ममत स भार कोष 5
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सशुासन व न वडा कायालय           450,000 

35 चाल ुखच 5
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सशुासन व न वडा कायालय           200,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

1
लालपुाते चैतेपानी तथा स ले देिख ख ी टोल 

स म सडक व तार
६ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           400,000 

2

बासघार  देिख चडुामणी अयाल ने  . अयालको 

घरस म जाने मोटर बाटो नमाण तथा वासघार  

टोलमा जाल  नमाण

६ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           150,000 

3
वडा कायालय बाट पा डेगाउँ हुँदै ढलेको 

समीस म सडक व तार
६ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

4
धनवुास व ाथ का ला ग आमडाल को भ वा 

खोलामा पलु नमाण
६ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           150,000 

5 रसखोला भ याङ देिख भ वा स म मोटर बाटो ६ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           150,000 

6
कोइरालाको पधेरादेिख वनपाला कूलस म 

मोटर बाटो
६ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           150,000 

7 लालपुातेदेिख मयाले ताकुडाँडा सडक ६ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 

8
वु तवार को घर देिख मा थ लो थर जाने 

सडीबाटो नमाण
६ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

9 िशवमि दर माझघरस म सडीबाटो ६ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

10
कोइरालाको पधेरादेिख द ध .कोइरालाको घर 

स म मोटर बाटो
६ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

11 पै े देिख काफलडाडा कुलो नमाण ६ पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

12 चैतखो सा नय ण ६ पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

13 मद  ह टया ढावमा ढल नकास ६ पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

14 त लो साठ घर सामदुा यकभवन नमाण मागत ६ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           150,000 

15
मा थ लो धनवुास आमा समूह भवनमा 

सावज नक शौचालय
६ पूवाधार वकास

भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           100,000 

16
साठ घर सामदुा यक भवनमा शौचालय तथा 

वाथ म नमाण
६ पूवाधार वकास

भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

17 साहारादे व मि दर नमाण ६ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           100,000 

18 माझवडहरे बहउु े यीय खा.पा टंक  ममत ६ सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

19 पु केचौर खा.पा. टक  नमाण ६ सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

20 थामचौर खा.पा. यव थापन ६ सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             50,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

21
ढलेको वामी बेसीवार को खा.पा योजना तथा 

ढलेको वामी देिख खोलास म जाने डहर नमाण
६ सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           150,000 

22

भ वा त लोगाँउ र मा थ लो गाँउ खानेपानी 

पाइप यव थापन, भ लवल ाउ ड रो ती र 

धनवुासे भ वा आधारभतू व ालयको चौर नमाण

६ सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           150,000 

23
कृ ष काय म अ तगत आइ. प.एम. पाठशाला 

संचालन
६ आ थक वकास कृ ष वडा             90,000 

24 भेटेनर  काय म ६ आ थक वकास कृ ष वडा             60,000 

25 ममत संभार कोष थापना स व धमा । ६ पूवाधार वकास वडा           400,000 

26 वडा कायालय यव थापन तथा तारवार पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           400,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

चाल ुखच वडा कायालय ६

१. कायालय संचालन तथा यव थापन 

( टेशनर  , छपाइ, इ या द ) . ७०,००१
          200,000 

२. सूचना शभुकामना स ार तथा वजलु  खच 

. १८००१

३. सवार  साधन ( वमा, नवीकरण, ममत तथा 

इ धन) खच . ३०,००१

४. बैठक खाजा , अ त थ स कार तथा व वध 

खच .७६००१

५. वा य खोप ढुवानी तथा गाँउ घर 

ि लनीक स ालन खाजा खच . ६००१

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१ सु तला कागती बेना वतरण ७ सबै आ थक वकास कृ ष वडा             50,000 

२ पश ु वा य औष ध ख रद ७ सबै आ थक वकास कृ ष वडा             50,000 

३ महुान ममत काफलडाँडा ७ काफलडाँडा सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

४ महुान ममत रप ७ रप सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

५ महुान ममत वचारे ७ वचारे सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             75,000 

६ महुान ममत त लो ता के ७ त ता के सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

७ खानेपानी ा ी बनकटा ७ बनकटा सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

८ २० एम एम १/२ इ च खाने पानी पाइप ७ सबै सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

९ खेलकुद वकाश सामान ख रद ७ सबै सामािजक वकास खेलकुद तथा मनोर न वडा             50,000 

१० पौवा हलेपानी ७ हलेपानी सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा           100,000 

११ पौवा धारापानी ७ धारापानी सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा           100,000 

१२ मौला मि दर बनकटा ७ बनकटा सामािजक वकास पयटन वडा           200,000 

१३ िश ा छा विृ ७ सबै सामािजक वकास िश ा वडा             50,000 

१४ वा य जनचेतना काय म ७ सबै सामािजक वकास वा य वडा             50,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१५ गु बा जाने ा.स. मा थ लो बनकटा ७ बनकटा पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१६ तम ुफै ह ु होइवो त लो बनकटा ७ बनकटा पूवाधार वकास पयटन वडा           100,000 

१७ कवा लथर ा मण सडक ७ कवा लथर पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 

१८ नेपानडाँडा ा मण सडक ७ नेपानडाँडा पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१९ वडा कायालय ा मण सडक ७ सबै पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२० त ालय देिख फस ा मण सडक ७ फस पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 

२१ सामदुा यक भवन त लो बनकटा ७ बनकटा पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           100,000 

२२ सामदुा यक भवन घोल छाप ७ घोल छाप पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

२३ सामदुा यक भवन शौचालय बनकटा ७ बनकटा पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           150,000 

२४ सामदुा यक भवन चार घर ता के ७ ता के पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           100,000 

२५ द लत ब ती गोरेटो बाटो बनकटा ७ बनकटा पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

२६ घाटु देखी भवन स म गोरेटो बाटो ७ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२७ काफलडाँडा िचहानडाँडा गोरेटो बाटो ७ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             75,000 

२८ कमेरे गै ा देिख वचारे गोरेटो बाटो ७ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

२९ वडा कायालय ममत ७ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

३० घाँउडाँडा गा स डक ता के ७ ता के पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

३१ क भट नमाण घोल छाप ७ घोल छाप पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

३२
शोभाखर सरको घर देखी द लत ब ती गारेटो 

बाटो
७ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

३३ ढल यव थापन केवरे बजार े ७ सबै
वातावरण तथा 

वप  यव थापन

वातावरण संर ण, 

जलवाय ुप रवतन
वडा           100,000 

३४ मता मलुक ता लम सलाइ बनुाइ ७ सबै
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
वडा           150,000 

३५ ममत स भार कोष थापना 7           400,000 

३६ चाल ुखच वडा कायालय 7           200,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१ कायालय स चालन तथा यव थापन टेसन र 

खच  ६५०००/-

२ सचुना शभुकामना स चार तथा वजलु  खच 

 २००००/-

३ सवा र साधन वमा न वकरण ममत तथा 

इ धन खच  ३००००/-

४ बैठक खाजा अ त थ स कार तथा व वध खच 

 ८००००/-

५ वा य खोप ढुवानी तथा गाउघर ि ल नक 

स चालन खच  ५०००/-

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१ बगालथोक (गेद खोला) क ची रङरोड तरउ त 8 बगालथोक पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२

स ाथराजमागको दायां बायांका घर पछा ड 

ढलको यव थापन, सरसफाई काय म, सडक 

ब ी ।

8 जैसीपधेरा
वातावरण तथा 

वप  यव थापन

फोहरमैला तथा ढल 

यव थापन
वडा           100,000 

३ अ समरेु खो टो हुंदै बगैचा गोरेटो 8 बगचा पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

४ मयाले दमैडाडा हुंदै बोटडांडा सडक तरउ त 8 ग तशील पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

५
पचासेखानेपानी यव थापन, गेद खोला सरसफाई 

र भपूूटोल सडक ब ी जडान काय म
8 भपूूटा◌ेल पूवाधार वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

६ पाकुर  नेवारवार  सडक तरउ त काय 8 बोगट डाँडा पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

७ छेउडाडा लि टङ खानेपानी योजना 8 छेउडाँडा सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

८

का लकाटोल सामदुा यक भवन नमाण र 

लगुाधनेुघाट माझबार  आ ीडाडा गोरेटोबाटो 

नमाण

8 का लकाटोल पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           270,000 

९
केदारनाथ मि दर देिख नया बजार स मको 

कुलो नमाण
8 केदारनाथमाग पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१०
रामलाल म ल र राम े को घर वचको नाला 

यव थापन
8 पपलबोट

वातावरण तथा 

वप  यव थापन

फोहरमैला तथा ढल 

यव थापन
वडा           100,000 

११ ओमशाि त देिख त लोिचहाने स म कुलो नमाण 8
कडेलगाउँ । 

डु ीकोट
पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

१२

गर गाउको को कदेिख खरक स म अधरुो 

बाटो र िचथाकभ याङ याङतङु भ वा सडक 

तरउ त नमाण

8 ग ौका लका पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१३
कट जे पचघु ती देिख वडारे बगालडाडा जाने 

बाटो नाला नमाण
8 कट जे पूवाधार वकास

फोहरमैला तथा ढल 

यव थापन
वडा           100,000 

१४
सट हल आंधीखोला झन अधरुो सडीबाटो परुा 

गन
8 बगालेटोल पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१५ भआइपी टोल खेलमैदान सडक तरउ त 8 भआइ पटोल पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१६ सामदुा यक सकाइ के  भवन नमाण 8 या ल ङ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           100,000 

१७
ख रबोट िशतलनगर खानेपानी ममत र मि जद 

ममत संभार
8

ख रबोट 

सतलनगर
सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१८
वा लङमोड, गर मा वकास वक हुंदै उ ोग 

वािण य संघ सिचवालयस म सडक ब ी संचालन
8

वा लङमा◌ेड 

नयाँबजार
पूवाधार वकास

उजा, लघ ुतथा साना 

जल व तु, वैकि पक 

उजासमेत

वडा           100,000 

१९ वा लङमोड आंधीखोला नाल ढल यव थापन 8 सहकाय
वातावरण तथा 

वप  यव थापन

फोहरमैला तथा ढल 

यव थापन
वडा           100,000 

२०
वपीचोक देिख मिु सरको घर हदैु पानी टंक  

हुंदै धाराको च र जानेबाटो नाल  तथा ाभेल
8 ब पचोक पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२१
धाराको च र थु का हुंदै वपीचोक जो ने बाटो 

व तार तथा तरउ त
8 ढावखोला पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२२
ग सरु जाने ठाडोबाटो र खानेपानी टंक  ममत 

तथा ग ौका लका आधारभतू व ालय ममत
8 कुम वारा पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२३
त लो खनालगाउँ अधरुो सढ बाटो र तेज ग त 

आ व ममत
8 काफलडाँडा पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

२४

म हला, यवुा आयआजनका ला ग अचार बनाउने 

ता लम सलाई कटाई ता लम तथा म हला 

सशि करण काय म, अपांगता र जे  नाग रक 

वा य पर ण काय म, मातिृशश ु वा य 

काय म तथा बालवा लका हािजर  जवाफ 

तयो गता

8
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           300,000 

२५

कृषक तथा समूहलाई आधु नक कृ ष औजंार, 

व वा, वउ वजन वतरण र कृ ष खेती 

काय म तथा ता लम

8 कृ ष वडा           400,000 

२६
सकारा मकसोच तथा फोहरमैला यव थापन 

काय म
8

फोहरमैला तथा ढल 

यव थापन
वडा             30,000 

२७
बाढ  प हरो, हावाहरु  तथा दैवी कोप तथा 

वपद यव थापन
8

वातावरण संर ण, 

जलवाय ुप रवतन
वडा           100,000 

२८
वडाका जना त नधीह का ला ग मता 

अ भवृ का ला ग अ ययन अवलोकन मण
8 िश ा वडा           100,000 

२९ ममत संभार कोष 8 वडा           400,000 

३०
चाल ु कृ तका खचः कायालय संचालन 

(मसल द, वजलु ,पानी,इ धन संचार आ द
8 वडा           200,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१

यवसा यक कृषी खेतीलाई ाथ मकता ददै 

कृषकह को माग बमोिजम कृषीका ला ग 

आव यक, उपकरण ख रद, सटपो लन ला क 

टनेल तथा वाल  संर ण उपकरण वतरण, 

वउपजुी तथा पश ु वा य काय म संचालन ।

9 सवै आ थक वकास कृ ष वडा           150,000 

२
भ ु  ेसचेतना के लाई सामु हक तरकार  खेती 

तथा लघ ु यवसाय संचालन ।
9

भ ु  ेसचेतना 

के
आ थक वकास कृ ष वडा             50,000 

३

राउतडाडा बढुाघरलगायतका ७ घरप रवारलाई 

३,०००। ल.खानेपानी टंक  नमाण । तथा 

रामकुो घरतफजाने बाटोमा हयमुपाइप तथा 

जाल  ।

9 राउत डाँडा सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

४ भ ु  ेसातधारामा थको ३ धारा बनाउने 9 सातधारा टोल सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

५
कुमा द  धारा ममत तथा स बाबा गेट नमाण 

।
9 सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

६

जनचेतनाटोलको पपलडाडामा ५ घरप रवारलाई 

तनहजार ल.को खानेपानी टंक  नमाण तथा 

तवार  थर र माझीगाउमा रहेको खानेपानीको 

मलु संर ण

9 जनचेतनाटोल सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           150,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

७
ी वालक याण आ. व.का व ाथ ह लाई 

दवाखाजा वतरण काय म ।
9

वालक याण 

आ. व.

सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
िश ा वडा             40,000 

८
भ ु  ेनेवा समाजले पर परागत पमा देखाउदै 

आएको जा ा(गाइ तथा कृ ण जा ा) दशन ।
9 भ ु  ेनेवा समाज

सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सं कृ त वधन वडा             40,000 

९

म हला तथा बालबा लकाह का ला ग सपमलुक, 

भाषणकला तथा मता वकास ता लम , साथै 

माझी तथा द लतब तीका हजार दनका 

आमाह लाई पोषणतथा वा य स ब धी 

ता लमको यव था ।

9 सवै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           130,000 

१०

यवुा सशि करण काय म ( व भ  कारका 

व भ  म तमा आयोजनाहनेु खेलकुद काय ममा 

सहभा गता तथा काय मको आयोजना )

9 सवै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             90,000 

११

जे  नाग रक,अपाङ , पछडीएको वग ,ग रवी 

तथा असायलाई िजवीको पाजनमा सहयोग 

पु नेखालका काय म संचालन तथा आ थक 

सहयोग ।

9 सवै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             90,000 

१२

बनकायालय अगा डको नाला ममत( ग हरो 

बनाउने) तथा ल मी टोलजाने मखुमा लेभ 

नमाण ।

9 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१३
तलुसी े को घरतलबाट पसजोन जाने 

उकालोमा बाटो ढलान ।
9 पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           150,000 

१४
भ ु  ेमा. व.को पछाडीको तम ुटोलको अधरुो 

नाला नमाण ।
9 पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१५
वयरवार  वालमनुी त लो एस के टोल 

जानेवाटामा अधरुो वाल तथा बाटो नमाण ।
9 एस के टोल पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             70,000 

१६
सकु द  दरवार पधेरादेिख दरवार जाने बाटो 

नमाण ।
9 पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१७
मा थ लो एस.के.टोल जाने बाटो ढलान तथा 

अक  नाला नमाण ।
9 एस के टोल पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१८
डडुखोलाको चनौटेदेिख अमले जाने मोटर बाटो 

नमाण ।
9 दगुा देवी टोल पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१९
माझीगाउ चौकाबाट गैराघरहदैु कुलानी 

मि दरस म क ची बाटो नमाण ।
9 क लेर  टोल पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 

२०

खेम ब. माझीको घरदेिख जगत ब.र याम 

ब.माझीको घरहदैु कौदारको घरस म गोरेटो 

बाटो नमाण तथा टका कुमार  माझी लगायत 

६ घरलाई खानेपानीको यव था ।

9 जनचेतना टोल पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२१

सकु द  दपकको घरदेिख खरवार  प व ाको 

घरस म र नारायण पंगेनीको घरमा थ प ी 

सडीबाटो नमाण तथा सामदुा यक भवनको 

आडमा ८ इ चको ५ मटर पाइप ।

9 पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

२२

भैसीखोला घडेर खेत संचाई कुलो नमाण तथा 

छोट  खो सा खहरे खोलाको वाधदेिख 

बाजाबार स म संचाई पाइप (२ इ चको १०० 

म.) तथा वरौटाको त लो कुलो नमाण ।

9 पूवाधार वकास संचाई वडा           250,000 

२३

दै वक कोप कोष 

( वपद यव थापन)आगलागी,वाढ प डत,राहत 

भकु प आ द ज ता ाकृ तक वपदमा सहयोग 

तथा सचेतना काय म ।

9 सवै
वातावरण तथा 

वप  यव थापन
सरु ा यव थापन वडा             90,000 

वडा बजेट, ५2 पेज म ये 34



स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

२४

कायालय यव थापन, पदा धकार  तथा 

कमचार को मता वकासका ला ग आव यक 

ता लम तथा अ ययन अवलोकन मणको 

आयोजना

9
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
अनसु धान तथा वकास वडा           200,000 

२५ ममत संभार कोष 9 वडा           900,000 

२६ कायालय संचालन खच (चाल ुखच) 9 वडा

२७ टेशनर /मसल द 9 वडा वडा             60,000 

२८ वजलु  पानी 9 वडा वडा             15,000 

२९ इ धन । 9 वडा वडा             36,000 

३० ममत तथा संभार 9 वडा वडा             15,000 

३१
व वध (टोलभेला,स म तगठन,अनगुमन तथा 

पाहनुा वागत) िचयाखाजा खच
9 वडा वडा             56,000 

32 संचार 9 वडा वडा             18,000 

        4,000,000 ज मा

वडा बजेट, ५2 पेज म ये 35



स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१ लाि टक टनेल वतरण १० आथक वकास वडा             65,000 

२ कृ ष औजार वतरण १० आथक वकास वडा           200,000 

३ सु तला, कागती, अलैची लगाएतका व वा ख रद १० आ थक वकास वडा           200,000 

४ बीउ वजन ख रद १० आथक वकास वडा           200,000 

५ अगवुा कृषक मण १० आथक वकास वडा           200,000 

६ आइ.पी.एम. ता लम १० आथक वकास वडा           200,000 

७ कृ ष ता लम १० आथक वकास वडा           100,000 

८ कृ ष बाल , तरकार , पश ुवीमा काय म १० आथक वकास वडा           300,000 

९
कृ ष , भेटेनर , स म त, कायालय बाट अनगुमन, 

मण भ ा
१० आ थक वकास वडा           100,000 

१० मसल द, इ धन साधारण खच १० सामािजक वकास वडा           200,000 

११
बझाकोट भ ी सडक–थामडाडा 

े क –दनकटा संचाई
१० सामािजक वकास वडा           100,000 

१२ ढकालडाडा खानेपानी टंक  नमाण १० सामािजक वकास वडा             80,000 

१३
सालडाडेको घर देखी कुल वहादरु पि लको घर 

स म गोरेटो बाटो
१० सामािजक वकास वडा             50,000 

१४ फो सीङ खानेपानी १० सामािजक वकास वडा             80,000 

१५ बतु  मौर  घार वतरण १० सामािजक वकास वडा             80,000 

१६ राङद  सडक तथा खानेपानी योजना १० सामािजक वकास वडा           100,000 

१७ सडक वभाग टोल पाइ नयज रोड १० सामािजक वकास वडा             80,000 

१८ सानो वा लङ ढल नकास १० सामािजक वकास वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१९
जे  नाग रक, फोहरमैला, बालबा लका वपद 

यव थापन
१० सामािजक वकास वडा           100,000 

२० सडक सरसफाई १० पूवाधार वकास वडा           315,000 

२१
दाङ स  होम टे भीउ पोइ ट टावर रक 

गाडनका लागी ज गा ख रद
१० पूवाधार वकास वडा           500,000 

२२ अचार,असा रोट  ता लम १० सामािजक वकास वडा             50,000 

२३ साक  समाज कुच  ख रद १० सामािजक वकास वडा             50,000 

२४
का लका ा. व. र वाल योती ा. व. व ाथ  

खाजा
१० सामािजक वकास वडा           100,000 

२५ गभवती म हला, ा य वमं से वका १० सामािजक वकास वडा           100,000 

२६ क यूटर िश क १० सामािजक वकास वडा           100,000 

२७ खेलकुद, कराते काय म १० सामािजक वकास वडा           100,000 

२८ लोपो मखु कुमाल भाषा िश ण काय म १० सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा             50,000 

२९
वाल योती – चा ने दु ा हदैु भ राइ डाडा 

िचलाउने खक
१० वडा           100,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१
११ नं. वडा भ र पायक पन ठाउंमा वडा त रय 

कृ ष सहकार को थापना गन ।
वडा नं. ११ आ थक वकास कृ ष वडा           200,000 

२
वडा भ का म हला तथा यूवालाई सप मूलक 

ता लमको यव था गन ।
वडा नं. ११ आ थक वकास वडा           200,000 

३

लखने च कला देवीको मि दर पाक साथै 

ठु ढू ाको व ाम थल पूरा गन र 

शौचालय नमाण गन ।

वडा नं. ११ पूवाधार वकास वडा           250,000 

४

वडा भ  नमाण भएको खेल मैदान सरसफाई र 

आव यक खेलकुद सामा ी 

उपल ध गराउने ।

वडा नं. ११ पूवाधार वकास वडा           100,000 

५
वडा भ  रहेका स पणु पूराना डहरह  सफा 

गद कृ ष सडक व तार गन ।
वडा नं. ११ पूवाधार वकास वडा           100,000 

६ डौवा कृ ष भवनलाई ममत गन वडा नं. ११ पूवाधार वकास वडा           100,000 

७

ी रा य मा. व. टापमुा व धक िश ाको 

क ा संचालन गन साथै आव यक

नमाण सामा ी ख रद गन ।

वडा नं. ११ पूवाधार वकास वडा           300,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

८
ततापानीको अधरुो सामदुाि◌यक भवन परुा गन 

।
वडा नं. ११ पूवाधार वकास वडा           200,000 

९
वडा भ  रहेको खानेपानी आव यक पन पाइप 

ख रद गन
वडा नं. ११ सामािजक वकास वडा           100,000 

१०

डांडाको परुानो कुवा उ खनन ्साथै टापकुो 

बो डङ नािजक ांक  राखी 

खानेपानी व तार गन ।

वडा नं. ११ सामािजक वकास वडा           150,000 

११
पूरानो गा. व.स वा लाइनडाँडामा खानेपानी 

यव था गर  वतरण गन ।
वडा नं. ११ सामािजक वकास वडा           200,000 

१२

वडा नं. ११ मा रहेका सरकार  व ालयमा 

िशश ुब चाह लाई दवा खाजाको 

यव था गन ।

वडा नं. ११ सामािजक वकास वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१३

ी बालिश ा नकेतन व ालयलाई आव यक 

पन शैि क साम ी उपल ध 

गराईने ।

वडा नं. ११ सामािजक वकास वडा           100,000 

१४
अ या द , जवुानखोला लि टङ खानेपानी परुा 

गन ।
वडा नं. ११ सामािजक वकास वडा           150,000 

१५
वडा भ का सु केर ह लाई ो साहन भ ा, 

यातायात खच उपल ध गराउने ।
वडा नं. ११ सामािजक वकास वडा           100,000 

१६

११ नं. वडा भ का टोलह लाई आव यक 

सामा ी ख रद ग र स बि धत 

टोललाई सरसफाई गन िज मेवार  दने र 

वडा भ  रहेका चौपर , पोखर  

आव यक अनूसार यव था गन साथै कलमी 

गर  काठ, दाउरा व  गर  

वडालाई आ दानीको ोत बनाउने ।

वडा नं. ११
वातावरण तथा 

वप  यव थापन
वडा           100,000 

१७ वप  यव थापन वडा नं. ११
वातावरण तथा 

वप  यव थापन
वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१८

वडा कायालयमा से मानर हल, याि टन, वडा 

भेला, टोल भेलामा योग गन 

ज ता पाता, टको भवन नमाण गनको ला ग 

ज गा, क पाउि डङ गन, 

स याउने साथै ज गा यव था गन साथै क ची 

मोटरबाटो नमाण गन ।

वडा नं. ११
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
वडा           800,000 

१९ ममत स भार वडा नं. ११
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
वडा           450,000 

२०
कायालय स ालन खच यव था गन (मस द, 

इ धन व वध)
वडा नं. ११

सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
वडा           200,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१ च दे व काल माट  कृष  सडक नमाण वडा नं. १२ आ थक वकास कृ ष वडा           100,000 

२ कटौजे सकेुटार  संचाई कुलो नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

३ कुने गैह रा संचाई कुलो नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास संचाई वडा           100,000 

४ च े दे व यवुा लव भवन नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

५ च े दे व मि दर घेराबार नमाण वडा नं. १२ सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा           100,000 

६ दे वदेउराल  यवुा लव भवन नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

७ मेलछाप म टङ हल नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           150,000 

८ अपण यवुा लव भवन नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           200,000 

९
छापा डु छेाप श हद त ालय ा मण सडक 

नमाण
वडा नं. १२ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

१० डु भे याङ,ला पाते,माईथान ा मण सडक नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           200,000 

११ घोसारधमु ठाडो बाटो नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

१२ डाँडाखक ख लबुार  ा मण सडक नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

१३ भ याङ सामदुायीक भवन अधरुो नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           150,000 

१४ भ डार थु का म टङ हल नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           150,000 

१५ भ याङ पधेरा मलु संर ण तथा ममत वडा नं. १२
वातावरण तथा 

वप  यव थापन
जलाधार संर ण वडा             50,000 

१६ चौतारा मि दर पौवा नमाण वडा नं. १२ सामािजक वकास सं कृ त वधन वडा           150,000 

१७ धनमडुा ठुलो पधेरा मा खानेपानी ाङक  नमाण वडा नं. १२ सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           150,000 

१८ धनमडुा सामदुायीक भवन नमाण वडा नं. १२ पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           100,000 

१९ सप दे दार गठे खानेपानी ाङक  नमाण वडा नं. १२ सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           150,000 

२० ससकोट वा य चौक  को लागी ज ख रद वडा नं. १२ सामािजक वकास वा य वडा             50,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

२१
ससकोट म हला वचत तथा ऋण सहकार  भवन 

ला र
वडा नं. १२ आ थक वकास सहकार वडा             50,000 

२२ द लत आरन को लागी ककट पाता ख रद वडा नं. १२ सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             50,000 

२३ ढाँका बनुाई लागी धागो ख रद वडा नं. १२ सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           100,000 

२४ म हला सशि करण वडा नं. १२ सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           100,000 

२५ यवुा सशि करण वडा नं. १२ सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा           100,000 

२६ कृषी स ब धी व वध वडा नं. १२ आ थक वकास कृ ष वडा           150,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

२७ अ ययन अवलोकन मण वडा नं. १२
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
अनसु धान तथा वकास वडा           150,000 

२८ व वध तथा भैपर  आउने वडा नं. १२ वडा           100,000 

२९ ममत स भार कोष वडा नं. १२           500,000 

३० कायालय संचालन वडा नं. १२
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
वडा           200,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

1 वउ वजन तथा कृ ष औजार वतरण १३ आथक वकास वडा           400,000 

2 द लत/म हला सशि करण १३ सामािजक वकास वडा           300,000 

3 यवुा सशि करण/ खेलकुद १३ सामािजक वकास वडा           150,000 

4 ढाव गैरा पा ने वन वरौटा मलु स ंर ण १३ सामािजक वकास वडा           150,000 

5 मलु स ंर ण गौडेल, लाम द,आ े  र कुवा द १३ सामािजक वकास वडा           100,000 

6 स ले वार  को टा खा.पा १३ सामािजक वकास वडा             65,000 

7 मािझबार ,टंक  नमाण १३ सामािजक वकास वडा             60,000 

8 िशवपावती टोल खानेपानी यव थापन १३ सामािजक वकास वडा           250,000 

9 ब लभ े टुनी गैरा खा.पा १३ सामािजक वकास वडा           100,000 

10
गाडापानी ,डु ीट वरा,मािझपधेरा,प हरो पधेरा 

नमाण तथा ममत
१३ सामािजक वकास वडा           145,000 

11 स े र सावज नक शौचालय नमाण १३ सामािजक वकास वडा           100,000 

12 व ालयमा शैि क सामा ी वतरण १३ सामािजक वकास वडा           100,000 

13 उ दयाचौर ा.स नमाण १३ पूवाधार वकास वडा           100,000 

14 वडा भ रका सडक सरसफाइ १३ पूवाधार वकास वडा           150,000 

15 स  ेपाखापानी ा.स १३ पूवाधार वकास वडा           100,000 

16 ए ले पोखर  दमैटोल गोरेटो बाटो १३ पूवाधार वकास वडा             50,000 

17 भोल भ  सडक १३ पूवाधार वकास वडा           100,000 

18
बा मरेु,आठमु े ,बेवरे,मा थ लो सउलेनी कृ ष 

सडक नमाण
१३ पूवाधार वकास वडा           100,000 

19 डु वनडाडा वोटलाङ स नमाण १३ पूवाधार वकास वडा             75,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

20
झोलङुगे आपफेद  ढल नकास एंव भ ी बाटो 

नमाण
१३ पूवाधार वकास वडा           150,000 

21 पपलबोट पाठखोला ा.स १३ पूवाधार वकास वडा             50,000 

22 रयाले गैरा खेत ठुलाखेत कृ ष सडक नमाण १३ पूवाधार वकास वडा             80,000 

23 वपद यव थापन १३
वातावरण तथा 

वप  यव थापन
वडा           100,000 

24 ठाडोलाइन,ठुलाखेल ढल नकास १३
वातावरण तथा 

वप  यव थापन
वडा           150,000 

25 अ ययन अवलोकन मण १३
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
वडा           175,000 

26 ममत स भार कोष वापत १३ वडा           500,000 

27

कायलय स ालन मसलब द इ जन,पानी वजलु ,

ममत स भार, िचयापानी व वध गर  तपिशल 

िशषकमा एकमु

१३
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
वडा           200,000 

        4,000,000 ज मा
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

1 कराद  स ले थाना झहरे पौवा नमाण 14 करा द पूवाधार वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           300,000 

2 सवानी भ ी गोरेटो बाटो नमाण 14 सवानी पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             60,000 

3 डु  ेखोलादेिख ठाडो बाटो संडी नमाण 14 का लकाकोट पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           100,000 

4 फुलबार  तेस  बाटो नमाण 14 फुलबार पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             60,000 

5 कपासे खेल मैदान नमाण 14 कपासे सामािजक वकास खेलकुद तथा मनोर न वडा           130,000 

6
हु द  का ेदेिख चौरको व ालयस म संढ  बाटो 

नमाण
14 का लकाकोट पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             70,000 

7
सवानी प ल थरबाट चलु स म गोरेटो बाटो 

संढ  नमाण
14 हु काङ पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

8 हु काङ टार  कुलो ममत 14 हु काङ आ थक वकास कृ ष वडा           100,000 

9 छहरेखोला धराद  गोरेटो बाटो नमाण 14 धराद पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             70,000 

10 कोखे ी सतल सधुार आमा समहु भवन नमाण 14 कोखे सामािजक वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           300,000 

11 मजवुा कुलो बाँध नमाण 14 मजवुा आ थक वकास कृ ष वडा             80,000 

12
मा ख ुखानेपानीको महुान याच यान पानी स ंहार 

टंक  नमाण
14 मा खु सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             70,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

13 थापागाँउ ठूलो पधेरो नमाण 14 थापागाउँ सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           100,000 

14
रैपाला खानेपानी महुान पाइप धारा तथा टंक  

ममत
14 रैपाला सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             70,000 

15 या टे ढुङगा सट  बाटो नमाण 14 देवल गैरा आ थक वकास कृ ष वडा             45,000 

16
देवल गै ा नागथान वरौटा खेत बाँध कुलो 

नमाण
14 देवल गै ा आ थक वकास कृ ष वडा           100,000 

17 छाला का ने घैयाखेत त लो बाँध कुलो नमाण 14 पेखु आ थक वकास कृ ष वडा             80,000 

18 िचउर  पधेरा यापु ी ब ने पौवा नमाण 14 पेख◌ुु सामािजक वकास
भवन तथा सहकार  

वकास
वडा             75,000 

19 कन कुलो नमाण 14 पेख◌ुु आ थक वकास कृ ष वडा             80,000 

20 मसारे देिख का ठ नामस म गोरेटो बाटो नमाण 14 पेख◌ुु पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             70,000 

21
दा से भलइु िचउर  देिख पोखर  डाडा स म 

स ड बाटो नमाण
14 भलहु पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             80,000 

22
दा से पं डतको घरदेिख पान बहादरुको घर 

स म स ड बाटो नमाण
14 भलहु पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             70,000 

23 उप लो पेख ुमा  व भवन ममत संभार 14 पेखु
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
िश ा वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

24 जन हत मा व फ नचर नमाण र ममत संहार 14 थमुपा◌ेखरा
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
िश ा वडा             50,000 

25
खानेपानी वेलौती पाँडेखोला पा डेखोला नमाण 

योजना
14 पा डेखा◌ेला सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा           150,000 

26
इ र को घर देिख द धया स म गोरेटो बाटो 

नमाण
14 दे धया पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             50,000 

27
चा लसे मि दर देिख जढुु ा थु कास म गोरेटो 

बाटो नमाण
14 चा लसे पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             80,000 

28 धराद  ठूलो कुलो बाँध नमाण 14 धराद आ थक वकास कृ ष वडा           125,000 

29 खानेपानी धारा नमाण ल ाकोट 14 ल ाकोट सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             50,000 

30 खानेपानी धारा नमाण कु भ डे 14 कु भ डे सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             50,000 

31 बगरको ठूलो कुलो बाँध नमाण 14 प नयारे आ थक वकास कृ ष वडा             70,000 

32 क लेट  गोरेटो बाटो नमाण 14 कु लेट पूवाधार वकास
थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा             70,000 

33 ढकाल खोला का ले कुलो नमाण 14 ढकाल खोला आ थक वकास कृ ष वडा             50,000 

34 ढकाल खोला खानेपानी नमाण योजना 14 ढकाल खोला सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             50,000 

35 पंचमलु संचाइ कुलो नमाण 14 थमुका लका आ थक वकास कृ ष वडा             50,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

36 कु ङखोला खानेपानी टंक  ममत 14 थमुका लका सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             50,000 

37 छ हरादेिख काउले स म संचाइ तथा खानेपानी 14 काउले सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             75,000 

38 म नखोला खनेपनी पाइप ख रद 14 म नखा◌ेला सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई वडा             25,000 

39 संचाइ कुलो नमाण 14 तमाद आ थक वकास कृ ष वडा             50,000 

40 गाजने आमा समहु भवन नमाण 14 गाजने
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन

भवन तथा सहकार  

वकास
वडा           100,000 

41
तमाद  देखी मि दर हुँदै पछुार स म मोटरबाटो 

नमाण
14 तमाद पूवाधार वकास

थानीय सडक, पलु 

तथा झोलु ेपलु
वडा           250,000 

42 खेलकुद तथा यवुा सश ीकरण 14 सवै सामािजक वकास खेलकुद तथा मनोर न वडा             40,000 

43 व य िश वर संचालन काय म 14 सवै सामािजक वकास वा य वडा             50,000 

44 जे  नाग रक स मान काय म 14 सबै सामािजक वकास
ल गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
वडा             50,000 

45

सिुच त दता भएका कृषक समहुलाइ मौसमी 

वेमौसमी कृ ष वधन ता लम तथा वउ वजन 

वतरण

14 सबै आ थक वकास कृ ष वडा           100,000 
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स.न. योजनाको नाम  वडा नं. गाँउ/टोल वषयगत े उप े ोत  व नयोिजत बजेट

वा लङ नगरपा लका

नगर कायपा लकाको कायालय
आथक वष २०७६/०७७

वडा तर य योजनाह को ववरण

46 वडा कायस म तको नणयअनसुार ममत स भार 14 सबै
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सशुासन व न वडा           300,000 

47
वडा कायस म तको नणयअनसुार वपद 

यव थापन तथा उ ार र राहत वतरण काय म
14 सबै

वातावरण तथा 

वप  यव थापन
सरु ा यव थापन वडा           105,000 

48

"कायलय स ालन मसल द इ धन,पानी 

वजलु ,ममत स हार,िचया पानी, व वध ग र 

तपिशल िशषकमा एकमु "

14 वडा कायालय
सं थागत वकास, 

सेवा वाह र सशुासन
सशुासन व न वडा           200,000 

        4,500,000 ज मा
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