
निकासा गएको 
मन्त्राऱय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीषषक वववरण रकम

श्री स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्त्रारम

6020153 आर्थिक सहामता जनआन्त्दोरनका घाइते वडरम्जी-८ दैरेखका श्री गॊगायाभ जैशीराई 
औषर्ध उऩचाय, आतेजाते मातामात य कुरुवा वाऩतको खचि भध्मे 
बुक्तानी हुन फाॉकी यकभ दोहोयो बुक्तानी नहुने गयी ववरबऩािइ 
अनुसाय र्नमभानुसाय बुक्तानीका रार्ग स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा।

74658

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आर्थिक सहामता भ.ऩ.को र्भर्त 2072-5-14 को र्नणिमानुसाय वर्दिमाका ऩूवि साॊसद 
याभचयण चौधयी (थारु) राई आर्थिक सहामता उऩरब्ध गयाउन गहृ 
भन्त्रारमको नाभभा यकभ र्नकासा।

1000000

श्री ऩययाष्ड भन्त्रारम 6020113 ववर्शष्ट ब्मवक्तको 
भ्रभण खचि

भन्त्न्त्रऩरयषद्को र्भर्त 2072/6/1 को र्नणिमानुसाय सम्भाननीम 
प्रधानभन्त्रीज्मूको नेततृ्वभा सॊमुक्त याष्ड सॊघको ७०्औॊ भहासबाभा 
बाग र्रन जाने प्रर्तर्नर्ध भण्डरको भ्रभण खचि रगामतका 
खचिका रार्ग  ऩययाष्ड भन्त्रारमको नाभभा यकभ र्नकासा ।

23030000

श्री बन्त्साय वफबाग 6020163 बन्त्साय र्पताि श्री इम्ऩोरयमो फ्रेक्स एण्ड इभेन्त्जङ काठभाडौको रु. १६९२३९।-, श्री 
सूमि नेऩार प्रा.र्र. काठभाडौको रु. ९१०००।- य श्री BTL Trade Pvt. LTD 

 को रु. २८१७०६।- बन्त्साय र्पताि फाऩतको यकभ सम्फन्त्न्त्धत बन्त्साय 
कामािरम भापि त उऩरब्ध गयाउने गयी बन्त्साय ववबागको नाभभा 
र्नकासा।

541945

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आर्थिक सहामता ऩटक ऩटक अनुयोध गदाि ऩर्न आर्थिक दार्मत्व ऩन ेववषमभा अथि 
भन्त्रारमको ऩूवि सहभर्त नर्रएको प्रर्त गन्त्म्बय ध्मानाकषिण 
गयाउॉ दै टेक फहादयु साउद, भनुवा-२ कैरारी रगामतका २७ 
जनाराई आर्थिक सहामता उऩरब्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको 
नाभभा र्नकासा।

26500000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आर्थिक सहामता भ.ऩ.को र्भर्त 2072-6-1 को र्नणिमानुसाय खभुफहादयु खड्का 
रगामतका १० जना ब्मवक्तहरुको आर्थिक सहामता दोहोयो बुक्तानी 
नहुने गयी उऩरब्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभ र्नकासा।

7700000

श्री प्रधानभन्त्री तथा 
भॊ.ऩ.को कामािरम

6020173 कय र्पताि दन्त्ऺणकारी काष्ठ उद्योग भूरऩानी -८ राई बूरवस याजस्व खाताभा 
जम्भा बएको यकभ र्पताि गन ेप्रमोजनको रार्ग प्रधानभन्त्न्त्र तथा 
भन्त्न्त्रऩरयषदको नाभभा यकभ र्नकासा ।

278505

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आर्थिक सहामता भन्त्न्त्रऩरयषदको र्भर्त २०७२।६।१ को र्नणिमानुसाय कैरारीको 
टीकाऩुयभा हर्तमायधायी बीडको र्हॊशात्भक आक्रभणभा ऩयी भतृ्मू 
बएका ६ जना नेऩार प्रहयी तपि  य २ जना सशस्त्र प्रहयी फर 
तपि का सुयऺा कभिचायीका आर्श्रत ऩरयवायहरुराई जनही रु.१० राख 
आर्थिक सहामता उऩरव्ध गयाउन ग

8000000

श्री कानून, न्त्माम, 

सॊ.सबा तथा 
सॊ.भा.भन्त्रारम

6020153 आर्थिक सहामता  Focused य Specific Output र्नस्कने कामिक्रभ सञ्चारन गन ेगयी 
ऩूवि साॊसद भञ्चराई उऩरव्ध गयाउन  कानून, न्त्माम, सॊ.सबा तथा 
सॊ.भा.भन्त्रारमको नाभभा यकभ र्नकासा ।

4000000

श्री स्ॊघीम भार्भरा तथा 
स्थानीम वव.भन्त्रारम

6020153 आर्थिक सहामता बायतको नमाॉ र्दल्रीभा आमजना बएको ३०औ दर्रत सार्हत्मकाय 
तथा सभाजसेवीहरुको सम्भेरनभा बाग र्रन जाॉदा रागेको खचि 
फाऩतको यकभ सॊघीम भार्भरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारमको 
नाभभा र्नकासा।

715000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आर्थिक सहामता सॊखवुासबा चनैऩुयका सुर्शर जोशीको र्भनी ट्रक ऺर्तको  
ऺर्तऩुर्ति फाऩतको यकभ गहृ भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा।

1094400

अथष मन्त्राऱय ववववध शीषषकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७2 आश्विि मवहिा)



श्री फान्त्णज्म तथा 
आऩूर्ति भन्त्रारम

6020123 प्रर्तर्नर्ध 
भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचि

भ.ऩ.को र्भर्त 2072-05-21 को र्नणिमानुसाय चीनको र्समान य 
फेइन्त्जङभा बएको 14th Session of Economic and Trade Ministers 

of Shanghai Economic Cooperation Organization भा सहबागी 
हुॉदाको भ्रभण खचि वान्त्णज्म तथा आऩुर्ति भन्त्रारमको नाभभा 
र्नकासा।

205545

श्री ऩययाष्ड भन्त्रारम 6020123 प्रर्तर्नर्ध 
भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचि

भ.ऩ.को र्भर्त 2072-5-6 को र्नणिमानुसाय भाननीम ऩययाष्ड भन्त्री 
सर्हतको प्रर्तर्नर्ध भण्डरको भारर्दप्स भ्रभणको भ्रभण खचि 
ऩययाष्ड भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा।

677794

श्री उद्योग भन्त्रारम 6020163 बन्त्साय र्पताि मर्त ऩोर्रकेभ प्रा.र्र. य र्दनेश फे्रगयेन्त्स प्रा.र्र.को बन्त्साय भहसुर 
र्पताि फाऩतको यकभ उद्योग भन्त्रारमको नाभभा र्नकास।

30303543

श्री रोक सेवा आमोग 6020123 प्रर्तर्नर्ध 
भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचि

Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) 

को र्भर्त १७-२१ October, २०१५ भा र्चनको सॊघाइभा सॊचारन हुने 
 ६१ औॊ Executive Council/Meeting/Conference  भा बाग र्रनको 
रार्ग २ जना कभिचायी सहसर्चव श्री केदायनाथ शभाि य उऩसर्चव 
श्री गीता कुभायी होभ

531277

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आर्थिक सहामता कणािरी स्वामत्त प्रदेशको भागको क्रभभा जुम्रा सदयभुकाभका 
घाइतेहरु सन्त्तोष वुढाथाऩाको रार्ग रु.६६८५४।-, हरयवहादयु कुॉ वयको 
रार्ग रु. १४१२७५।- य ऩववरा वोहोयाको रार्ग रु.४०८६७।- गयी 
जम्भा रु. २४८९९६।- उऩचाय गयाएवाऩतको यकभ उऩरव्ध गयाउन 
गहृ भन्त्रारमको नाभभा र्नका

248996

श्री शहयी ववकास 
भन्त्रारम

6020163 बन्त्साय र्पताि भधसुुधन वार्नमा स्टे्रऩ वाइ एण्ड सेल्सरे धयौटीभा जम्भा गनुिऩन े
यकभ बूरवस याजस्व खाताभाभा जम्भा गयेकोरे दोहोयो बुक्तानी 
नगन ेशतिभा उक्त पभिराई र्पताि गन ेप्रमोजनको रार्ग सहयी 
ववकास भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा ।

295000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020183 अन्त्म र्पताि 
(वैदेर्शक सभेत)

जारऩा र्सद्ध खाद्य सप्रामसिका प्रोऩाइटय ऩकरी-३ सुनसयीका 
नानुकुभायी फस्नेतको ऺर्तऩुर्ति फाऩतको यकभ गहृ भन्त्रारमको 
नाभभा र्नकासा।

4856157

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आर्थिक सहामता भ.ऩ.को र्भर्त 2072-06-14 को र्नणिमानुसाय वाग्रुङ न.ऩा.-9, 

फागरुङका ऩदभ र्सॊह ववश्वकभाि राई रु. 5 राख य अचिरे-७, 

स्माङ्जाका र्गय फहादयु के.सी.राई रु. ५ राख आर्थिक सहामता 
उऩरब्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभ र्नकासा।

1000000

श्री शान्त्न्त्त तथा 
ऩुनर्निभािण भन्त्रारम

6020153 आर्थिक सहामता भ.ऩ.को र्भर्त 2072-06-14 को र्नणिमानुसाय कारबैयव-७ दैरेखका 
एकेन्त्र फहादयु ऩन्त्तको सम्ऩर्त ऺर्तको ऺर्तऩुर्ति फाऩतको यकभ 
शान्त्न्त्त तथा ऩुनर्निभािण भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा।

650000

श्री सॊ. ऩमिटन तथा 
नागरयक उड्डमन 
भन्त्रारम

6020153 आर्थिक सहामता वव.वऩ. र्चन्त्तन प्रर्तष्ठानराई आर्थिक सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
सॊस्कृर्त ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा 
र्नकासा।

2500000

श्री भ., फा.तथा सभाज 
कल्माण भन्त्रारम

6020153 आर्थिक सहामता नेऩार फार सॊगठनराई अनुदान र्दने प्रमोजनको रार्ग भर्हरा 
फारफार्रका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा।

15000000

श्री स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्त्रारम

6020153 आर्थिक सहामता नेऩार सयकाय (भॊ.ऩ.) को र्भर्त ०७२।६।२२ को र्नणिमानुसाय जन 
आन्त्दोरनका घाईते नवरऩयासी न्त्जल्रा गैडाकोट न.ऩा.८ का श्री 
मदनुाथ र्सग्देरराई आॉखाको उऩचाय गयाउॉदा रागेको खचि 
उऩरव्ध गयाउन  स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको नाभभा 
यकभ र्नकासा ।

1054600



श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आर्थिक सहामता र्भर्त २०७२।६।१४ को नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को र्नणिमानुसाय ऩसाि 
न्त्जल्राको सदयभुकाभ वीयगॊजभा र्सभाॊकनको ववषमभा बएको 
आभहडतारभा भतृ्मू बएका ऩकहाभैनऩुय ४ वस्ने शरधुन याउत 
कुभीको आश्रीत ऩरयवायराई आर्थिक सहामता उऩरव्ध गयाउन गहृ 
भन्त्रारमको नाभभा यकभ र्नकासा ।

1000000

निकासा रकमान्त्तर गएको 
मन्त्राऱय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीषषक वववरण रकम

बौर्तक ऩूवािधाय  तथा 
मातामात  भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

भधेश आन्त्दोरनभा ऺती ऩुगेको श्री सुधा शभािको नाउभा दताि 
कामभ यहेको ना२ख ६३३३ सवायी साधको ऺर्तऩूर्ति वाऩतको यकभ 
बौर्तक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय 
र्नकासा । 71058

सहकायी  तथा  गरयफी 
र्नवायण भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

सहकायी सॊस्था र्रर्भटेड उदमऩुयका तत्कार्रन वऩमन श्री अभतृ 
वहादयु जोशीरे र्नमभानुसाय ऩाउनुऩन ेउऩदान यकभभध्मे छुट 
बएको यकभ उऩरव्ध गयाउने प्रमोजनको रार्ग सहकायी तथा 
गयीवी र्नवायण भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय र्नकासा । 101150

खेरकुद ववकास कामिक्रभ 6020153 आर्थिक सहामता

नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को र्भर्त २०७२।६।१ को र्नणिमानुसाय 
प्मूठान र्नवासी धावक श्री सॊजम ऩन्त्ण्डतराई अन्त्टाकि र्टका 
भहादेशको भाउण्ट र्बन्त्सन आयोहणको रार्ग आर्थिक सहामता 
उऩरव्ध गयाउन मुवा तथा खेरकूद भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय 
र्नकासा । 1000000

बूर्भसुधाय तथा 
व्मवस्थाऩन ववबाग 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

जग्गा दताि सम्फन्त्धी गठन आदेशहरु (कास्की न्त्जल्रा रु. 890000, 

तनहुॉ न्त्जल्रा रु. 1050000, रुऩन्त्देही न्त्जल्रा रु. 1550000, सुखते 
न्त्जल्रा रु. 1491000) का रार्ग बूर्भसुधाय तथा ब्मवस्था 
भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय र्नकासा। 4981000

जॊगी अड्डा 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

शान्त्न्त्त सुयऺा कामिभा र्पल्डभा खर्टएका सैर्नकहरुराइ खाजा खचि 
उऩरव्ध गयाउन य सोही कामिका रार्ग आवश्मक इन्त्धनको रार्ग 
यऺा भन्त्रारमको नाभभा देहाम वभोन्त्जभ यकभान्त्तय र्नकासा । 90784000

गहृ भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

सॊववधानको भस्मौदा उऩय सुझाव सॊकरनको क्रभभा सबासदज्मूहरु 
न्त्जल्रा भ्रभणभा जाॉदा प्रमोग गनुि बएको हवाइ बाड वाऩत 
एमयराइन्त्सहरुराई बुक्तार्न र्दने प्रमोजनो रार्ग गहृ भन्त्रारमको 
नाभभा देहाम वभोन्त्जभ यकभान्त्तय र्नकासा । 5073000

जुद्ध वारुणमन्त्र कामािरम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

कयाय सेवाभा कामियत कभिचायीहरुराई यासन सुववधा उऩरब्ध 
गयाउने सम्फन्त्धभा रेखा उत्तयदामी अर्धकायी न ैन्त्जम्भेवाय हुने 
गयी जुद्ध वारुण मन्त्र बक्तऩुयको रार्ग थऩ यकभ यकभान्त्तय 
र्नकासा। 500000

कन्त्सुरय सेवा ववबाग 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन
कन्त्सुरय सेवा ववबागको रार्ग थऩ यकभ ऩययाष्ड भन्त्रारमको 
नाभभा र्नकासा। 1000000

ववद्यारम ऺेर सुधाय 
कामिक्रभ 6021063

बैऩरय आउने- 

ववकास कामिक्रभ

र्शऺा भन्त्रारमफाट रेखी आए फभोन्त्जभ दोहोयो नऩन ेशतिभा 
फाढीऩर्हयो तथा हावाहुयीफाट ऺर्त बएका ववद्यारमहरुको भभित 
तथा ऩुनर्निभािणको रार्ग ववस्ततृ वववयण प्राप्त बएऩर्छ नऩुग 
बएभा थऩ र्नकासा र्दने गयी र्शऺा भन्त्रारमको नाभभा 
यकभान्त्तय र्नकासा। 25000000

गहृ भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

ऩायदर्शि सूचक सर्हतको कामिववर्ध तजुिभा गयी र्नन्त्ित भाऩदण्डको 
आधायभा भार आर्थिक सहामता उऩरव्ध गयाउन य ववतययण 
गरयएको सहामताको रेखाऩयीऺण गयाइ प्रगर्त प्रर्तवेन सभम 
सभमभा उऩरव्ध गयाउने गयी  हजका रार्ग आवश्मक यकभ  गहृ 
भन्त्रारमको नाभभा यकभ र्नकासा । 10000000



साभान्त्म प्रशासन 
भन्त्रारम 6020113

ववर्शष्ट ब्मवक्तको 
भ्रभण खचि

Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) 

को र्भर्त असोज 30- कार्तिक 4, 2072 भा र्चनको सॊघाइभा 
सॊचारन हुने  ६१ औॊ Executive Council Meeting भा बाग र्रने ३ 
सदस्स्मीम प्रर्तर्नर्धभण्डरको भ्रभण खचि वाऩतको यकभ साभान्त्म 
प्रशासन भन्त्रारमको नाभभा 929644

सभयजॊग कम्ऩनी 
कामािरम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

वडा दशै तथा चरै दशैको वर्र ऩुजाको रार्ग सभयजङ्ग 
कम्ऩनीराई उऩरव्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय 
र्नकासा । 50000

बूर्भसुधाय तथा 
व्मवस्थाऩन ववबाग 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन
जग्गा दताि सम्फन्त्धी गठन आदेशहरु (ऩसाि न्त्जल्रा)  का रार्ग 
बूर्भसुधाय तथा ब्मवस्था भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय र्नकासा। 1250000

यावष्डम अनुसन्त्धान 
ववबाग 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन
सॊववधान जायी गन ेर्शरर्शराभा शान्त्न्त्त सुयऺा कामभ गन ेकामिको 
रार्ग आवश्मक यकभ गहृ भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा। 200000

प्रहयी प्रधान कामािरम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन
सॊववधान जायी गन ेर्शरर्शराभा शान्त्न्त्त सुयऺा कामभ गन ेकामिको 
रार्ग आवश्मक यकभ गहृ भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा। 5000000

सशस्त्र प्रहयी फर 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन
सॊववधान जायी गन ेर्शरर्शराभा शान्त्न्त्त सुयऺा कामभ गन ेकामिको 
रार्ग आवश्मक यकभ गहृ भन्त्रारमको नाभभा र्नकासा। 3500000

सभाज कल्माण 
कामिक्रभ (जेष्ठ नागरयक 
कामिक्रभ सभेत) 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

र्नमभानुसाय कामिक्रभ स्वीकृत गयाइ खचि गन ेगयी सॊरग्न वववयण 
अनुसायका ववर्बन्त्न सॊस्थाहरुराई यकभ उऩरब्ध गयाउन भर्हरा 
वारवार्रका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय 
र्नकासा। 21200000

नेऩारी याजदतूावासहरु, 

स्थामी र्नमोगहरु य 
भहावान्त्णज्म दतूाफासहरु 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रशासन

नेऩारी याजदतुावास नमाॉ र्दल्रीभा नेऩारको सॊववधान, 2072 

ववषमभा छरपर तथा ववर्बन्त्न कामिक्रभ सॊचारन गनि ऩययाष्ड 
भन्त्रारमको नाभभा थऩ यकभ यकभान्त्तय र्नकास। 5000000

बॊसाय कामािरमहरु 
(गस्ती टोरी सभेत) 6020204 बौर्तक सुववधा

बूकम्ऩफाट ऺर्तग्रस्त तातोऩानी बन्त्साय कामािरमको भेर्शनयी 
औजाय खरयद गनि बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभान्त्तय र्नकासा। 2100000


