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१ संघघय सरकार   घिशेष   अनदुान १००००००० १

संघीय तथा प्रदेश सरकार िाट प्राप्त घिघिन्न घिषयगत के्षत्रहरु घशक्षा, कृघष, 

पश,ु स्िास््य, झोलङ्ुगे पलु, रोजगार प्रिवदन कायवक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार 

कायवक्रमहरु ।

२ संघघय सरकार   समपरुक   अनदुान ६९००००० २ नगरपाघलकाको चाल ुतर्व  घिघिन्न घशषवकमा खचव हुने ।

३ संघघय सरकार   राजस्ि िााँडर्ााँड   अनदुान ८३८८०००० ३ समपरुक कोष ।

४ संघघय सरकार   घिघिय समानीकरण   अनदुान १२०२००००० ४ आघथवक घिकास के्षत्र

५ संघघय सरकार   ससतव   अनदुान ३५८६००००० ५ सामाघजक घिकास के्षत्र

६ प्रदेश सरकार  घिघिय समानीकरण   अनदुान १३८८४००० ६ पिूावधार घिकास के्षत्र 

७ प्रदेश सरकार   राजस्ि िााँडर्ााँड   अनदुान ६७१०००० ७ िन िातािरण तथा घिपद व्यिस्थापन के्षत्र

८ प्रदेश सरकार   समपरुक   अनदुान ० ८ सशुासन तथा संस्थागत घिकास 

९ प्रदेश सरकार   ससतव   अनदुान ० ९ समग्र घनरन्तर र समानपुाघतक घिकास कायवक्रम

१० गत आ ि को मौज्दाद ३२५००००० १० घदगो सडक घिकास कायवक्रम

११ आन्तरीक श्रोत   राजस्ि   घिघिन्न ८७००००० ११ िडास्तरको घदगो आयोजना संचालन

जम्मा ६४१३७४००० १२ िडागत िजेट

१३ सिारी साधन व्यिस्थापन  ।

१४ अ.गैसस गैसस सहकायव  ।

१५
सरुघक्षत आप्रिासन पररयोजना व्यिस्थापन सहकायव (पररयोजना साँगको 

सहकायवमा)
१६ िडास्तरका ममवत सम्िार कोष ।

१७ नगरस्तको प्रशासकीय ििन तथा जग्गा व्यिस्थापन ।

१८ कोरोना महामारी रोकथाम कायवक्रम ।

१९ कायावलय पजुीगत िजेट (मेघसनरी तथा र्घनवचर)
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२० घिपत ब्यिस्थापन कोष  ।

२१ डोजर पररचालन तथा ब्यिस्थापन कायवक्रम  ।

२२ रू्टकर आयोजना ।

२३ नगर सरुक्षा सेिा ।

२४ घर घिघहनको लाघगआिास कायवक्रम  ।

२५ न्याघयक सघमघत सम्िघन्ध घिघिध कायवक्रम ।

२६
संघीय सरकार िाट प्राप्त हुने घिशेष अनदुान (घरघिघहनहरुका लाघग घर घनमावण 

)

२७
संघीय सरकार िाट प्राप्त हुने समपरुक अनदुान (जैघमनीघाट कुघममसेरा घटमरु 

खोला सडक)

२८ खरका छाना घिस्थापन कायवक्रम

२९ सकुुम्िासी समास्या समाधान कायवक्रम

जम्मा जम्मा 
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