
ननकासा गएको 
भन्त्रारम/ननकाम

व.उ.शी.न. फजेट शीषषक वववयण यकभ

श्री ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 6020123
प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खर्ष

नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) फाट नभनत २०७२।८।२४ को ननणषम एवॊ ऩूवष सहभनत अनरुुऩ 
उऩप्रधानभन्त्रीज्मू तथा ऩययाष्ट्रभन्त्रीज्मू य एक ननजाभनत कभषर्ायी नेऩार य सॊमकु्त 
अनधयाज्मको विशतवाषषकी सभायोह तथा द्बिऩऺीम ऩयाभशष सॊमन्त्रको दोस्रो वैठकभा सहबानग 
हनु जाने भ्रभण खर्ष वाऩतको यकभ ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

969,698

श्री यावष्ट्रम सूर्ना आमोग 6020123
प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खर्ष

सूर्ना आमकु्त श्री मशोदा देवी नतम्ससनाज्मू  स्वीजयल्माण्डको जेनेबाभा आमोम्जत 
International Developmet Cooperation on Gender and Media ववषमक ससभेरनभा नभनत 
२०७२ भॊनसय २१ देम्ख २४ ससभ बाग नरॊदाको भ्रभण खर्ष भ्रभण खर्ष ननमभावरीको 
प्रविमा ऩयुा गयी ननमभानसुाय बकु्तानन गने गयी यावष्ट्रम सूर्ना आमोगको नाभभा यकभ 

328,102

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथषक सहामता
नेऩार सयकाय भम्न्त्रऩरयषद्को नभनत २०७२।६।२४ य नभनत २०७२।८।१७  ननणषम य 
गहृ भन्त्रारमको र्.नॊ.३०० नभनत २०७२।६।२४ य र्.नॊ. ४७७, नभनत २०७२।८।२५ 
को भाग वभोम्जभको यकभ  गहृ भन्त्रारमको नाभभा ननकासा ।

25,100,000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथषक सहामता
नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को नभनत २०७२।८।१७ को ननणषमानसुाय स्वामत्त कणाषरी प्रदेशको 
िभभा जसुराभा घाइते बएका व्मम्क्तको उऩर्ायाथष काठभाण्डौ रैजादाको नेऩार नसनिक 
एमयको ववर वभोम्जभको बाडा यकभ उऩरव्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा ननकासा ।

350,000

श्री उद्योग भन्त्रारम 6020123
प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खर्ष

अष्ट्रीमाको नबमनाभा आमोजना बएको २६-२७ नोबेसवय २०१५ sixth Ministerial 
Conference of the Least Develop Countries य 2015  नोबेसवय ३० देम्ख नडसेसवय ४ 
ससभ sixteenth Session of the General Conference of UNIDO ववषमक कामषिभभा 
सहबागी हनुबुएको सहसम्र्व द्बदनेश म्घनभये भ्रभण खर्ष भ्रभण खर्ष ननमभावनर, २०६४ 

443,775

श्री उद्योग भन्त्रारम 6020163 बन्त्साय वपताष
श्री डावय नेऩार रगामत ४ कयदाताराई बन्त्साय भहशरु वपताष गने प्रमोजनको रानग उद्योग 
भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

22,776,852

अथष भन्त्रारम ववववध शीषषकफाट बएको ननकासा तथा यकभान्त्तय वववयण
(२०७2 ऩौष भवहना)



श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथषक सहामता

अथष सनभनतको नभनत 2072-8-11 को ननदषशनको वुॉदा नॊ.1 अनरुुऩ उऩरव्ध गयाउने गयी 
नेऩार सयकाय (भ.ऩ.)को नभनत २०७२।४।२८ को ननणषमानसुाय सखेुतभा बएको 
आन्त्दोरनका घाईते यभशे भल्र बने्न ऩहरभान भल्रराई म्शऺण अस्ऩतारभा उऩर्ाय गयाउॉदा 
सभेतको खर्ष वाऩतको यकभ गहृ भन्त्रारमको नाभभा सोझै ननकासा ।

168,488

श्री म्शऺा भन्त्रारम 6020153 आनथषक सहामता

नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को नभनत २०७२।७।२३ को ननणषमानसुाय ऺेरीम म्शऺा ननदेशनारम 
ऩोखयाभा कामषयत उऩसम्र्व श्री ववश्वप्रकाश र्ाऩागाईराई ननजाभनत सेवा ननमभावरी, २०५० 
को ननमभ ९५(२) वभोम्जभ भगृौरा ससफन्त्धी योगको उऩर्ाय वाऩतको यकभ म्शऺा 
भन्त्रारमको नाभभा ननकासा ।

500,000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथषक सहामता
नेऩार सयकाय(भ.ऩ) को नभनत २०७२।८।३ को ननणषम अनसुाय दैरेख म्जल्राभा रोगाने 
साभदुावमक वनभा रागेको डढेरो ननमन्त्रणको किभा घाइते बई भतृ्मू बएका गोये र्न्त्दको 
हकदायराई आनथषक सहामता उऩरव्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

500,000

श्री बन्त्साय नफबाग 6020163 बन्त्साय वपताष
Texas Wood Home Trading Company Pvt.Ltd, Kathmandu रे फढी याजस्व दाम्खरा 
गयेको बन्त्साय भहशरु वाऩतको यकभ वपताष गने प्रमोजनको रानग बन्त्साय ववबागको नाभभा 
यकभ ननकासा ।

180,000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020183
अन्त्म वपताष (वैदेम्शक 
सभेत)

इन्त्रऩयु ६-वाॉकेका सभसवुिन वागवानको ऩनुयावेदन अदारत नेऩारगञ्जफाट पैसरा 
वभोम्जभको यकभ रु.४००००।- य ऩाखाऩानी ७ योल्ऩाका भोहन वरीको ऩनुयावेदन अदारत 
दाङ्गफाट पैसरा वभोम्जभको यकभ रु. ९७४५०।- बकु्तानन गने प्रमोजनको रानग गहृ 
भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा

137,450

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथषक सहामता
भ.ऩ.को नभनत 2072-08-17 को ननणषमानसुाय जाजयकोटका ऩञ्चयाभ योका भगयको छुट 
हनु गएको आनथषक सहामता फाऩतको यकभ ब्मवस्थावऩका सॊसद अथष सनभनतको नभनत 2072-
08-11 को ननदेशन अनरुुऩ उऩरब्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

100,000

यकभान्त्तय ननकासा 
गएको भन्त्रारम/ननकाम

व.उ.शी.न. फजेट शीषषक वववयण यकभ

उऩयाष्ट्रऩनत 6020233
बैऩयी आउने -साधायण 
प्रशासन

छोटो अवनधको रानग ननमकु्त हनुे ऩदानधकायीराई भहॊनग बत्ता उऩरव्ध नगयाउने य इन्त्धन 
तथा सवायी र्ारक वाऩतको यकभ र्ार ुआनथषक वषषभा तहाॉ ववननमोम्जत फजेट वाटै 
व्मवस्थाऩन गने गयी ससभाननीम उऩ याष्ट्रऩनतज्मूको सल्राहकायको ऩारयश्रनभक वाऩतको 
यकभ  उऩ याष्ट्रऩनतको कामाषरमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

369,760



गरयफी रम्ऺत सहयी 
ऩनुउषत्थान कामषिभ

6020233
बैऩयी आउने -साधायण 
प्रशासन

अव उप्रान्त्त सानो नतनो यकभ ववननमोम्जत फजेटफाटै व्मवस्थाऩन गने गयी Pro-poor Urban 
Regeneration Pilot Project को घय बाडा प्रमोजनको रानग शहयी ववकास भन्त्रारमको 
नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

175,000

भम्न्त्रऩरयषद् 6020233
बैऩयी आउने -साधायण 
प्रशासन

मस्ता खर्षभा सकेससभ नभतव्ममीता अऩनाउन अनयुोध गदै प्रधानभन्त्री तथा भॊ.ऩ.को 
कामाषरमको ववववध खर्ष शीषषकभा नऩगु यकभ यकभान्त्तय ननकासा ।

15,000,000

यावष्ट्रम मोजना आमोगको 
सम्र्वारम

6020233
बैऩयी आउने -साधायण 
प्रशासन

नभरेननमभ च्मारेन्त्ज नेऩारको कामाषरम सॊर्ारनाथष इन्त्धन तथा कय प्रमोजनभा भार खर्ष गने 
गयी यावष्ट्रम मोजना आमोगको सम्र्वारमको नाभभा देहाम वभोजभ यकभान्त्तय ननकासा 
स्वीकृत ।

342,200

यावष्ट्रम मोजना आमोगको 
सम्र्वारम

6021024
दैवी प्रकोऩ याहत तथा 
ऩनुस्थाषऩना

नभरेननमभ च्मारेन्त्ज नेऩारको कामाषरम सॊर्ारनाथष इन्त्धन तथा कय प्रमोजनभा भार खर्ष गने 
गयी यावष्ट्रम मोजना आमोगको सम्र्वारमको नाभभा देहाम वभोजभ यकभान्त्तय ननकासा 
स्वीकृत ।

1,385,700

यावष्ट्रम ननकुन्त्ज आमोजना 6020233
बैऩयी आउने -साधायण 
प्रशासन

तरवको हकभा तहा भन्त्रारमकै ववननमोम्जत फजेटफाट व्मवस्थाऩन गने,  खाद्यान्न य अन्त्म 
सेवा शलु्कको रानग देहाम वभोम्जभ यकभान्त्तय ननकासा ।

5,700,000

अध्मागभन कामाषरमहरु 6020233
बैऩयी आउने -साधायण 
प्रशासन

अध्मागभन कामाषरम नरबवून अन्त्तयाषवष्ट्रम ववभानस्थरभा कामषयत कभषर्ायीहरुराइ फजेट 
कामषसञ्चारन ननदेम्शका २०७० को वदुा नॊ.७.१.४ को प्रविमा ऩयुा गयी खानाखाजा खर्ष 
उऩरव्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

3,000,000

ऩमषटन ववबाग 6020233
बैऩयी आउने -साधायण 
प्रशासन

ऩमषटन ववबागको रानग स्थानीम बत्ता वाऩतको यकभ  यकभान्त्तय ननकासा । 1,100,000

नेऩारी याजदूतावासहरु, 
स्थामी ननमोगहरु य 
भहावाम्णज्म दूताफासहरु

6020233
बैऩयी आउने -साधायण 
प्रशासन

नेऩारी याजदतुावास नसओरको आमोजनाभा  "Post Disaster Situation in Nepal and 
Investment in the Sector of Water Resource management"ववषमक  कामषिभको रानग 
ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

700,000

बनूभसधुाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारम

6020204 बौनतक सवुवधा
अन्त्म खर्ष म्शषषकहरुको हकभा भन्त्रारमराई ववननमोम्जत फजेटफाटै खर्ष ब्मवस्थाऩन गने य 
ननमभानसुाय खर्ष गने गयी पननषर्य खयीद प्रमोजनको रानग यकभान्त्तय ननकासा।

500,000


