
�नकासा गएको 

मन्�ालय/�नकाय
व.उ.शी.न. बजेट शीषर्क �ववरण रकम

�ी बन तथा भू-संरक्षण 

मन्�ालय
6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषदको �म�त २०७३।१२।२९ को �नणर्यानुसार िजल्ला बन कायार्लय, �सन्धुपाल्चोकमा 

करारमा कायर्रत कायार्लय सहयोगी सेते तामा�को २०७२।०१।१२ गतेको भुकम्पमा पर� 

मृत्यु भएकोले �नजका निजकका हकदारलाई आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन रकम �नकासा।

100000

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
नारायणी �समेन्ट उ�ोग �ा.�ल.�वरग�लाई बढ� �तरेको राजस्व रकम �च�लत कानुन तथा 

स्वीकृत मापदण्ड वमोिजम �फतार् गन� गर� भन्सार �वभागको नाममा रकम �नकासा।
239829

�ी पररा� मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त 204।5।5 को �नणर्यानुसार पररा� मन्�ालय अन्तगर्त कायर्रत �स�नयर 

�म�ी (रा.प.अ.��.) �ी राजु कुमार नगरकोट� (क.स.ंनं.109758)लाई  थप आ�थर्क सहायता 

उपलव्ध गराउने �योजनाथर् रकम �नकासा।

443382

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
�हम इलेक्�ो�नक्स �ा.�ल.लाई बढ� दािखला भएको महशुल �च�लत �नयमानुसारको ���या पुरा 

गर� �फतार् �दने �योजनाथर् भन्सार �वभागको नाममा �नकासा।
341371

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त 2074।5।5 को �नणर्यानुसार अनुसूची 1 मा संलग्न उदयपुर िजल्ला 

वराह गाईखु�रका गणेश थाम्सुहा� समेत 90 जना व्यि�हरुलाई अनुसूचीमा उल्लेिखत रकम 

आ�थर्क सहायता उपलव्ध गराउने �योजनाथर् गृह मन्�ालयको नाममा �नकासा।

25800000

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्

आ�थर्क वषर् 2068/69 मा नयाँ भन्सार एजेन्टहरुलाई इजाजत प� �दान गनर् र� ग�रएको 

�वज्ञापनमा सामेल 1251 पर�क्षाथ�हरुलाई पर�क्षा दस्तुर वापतको रकम �च�लत �नयमानुसार 

�फतार् �दने �योजनाथर् भन्सार �वभागको नाममा �नकासा।

3753000

�ी भू�मसुधार तथा 

व्यवस्था मन्�ालय
6020173 कर �फतार्

�च�लत �नयम तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोिजम दोहोरो नपन� यक�न गर� काठमाड� िजल्ला चोभार 

वडा नं. 605, 609, 602 र 596 का जग्गाहरुको �लखत रिज�ेसन पा�रत हुन नसकेकोले 

दािखला राजस्व �नयमानुसार �फतार् गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजम रकम �नकासा।

132750

�ी कृ�ष �वकास मन्�ालय 6020123
��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।३।२२ को �नणर्यानुसार ३ देिख ८ जुलाई 2017 मा इटाल�को 

रोममा आयोजना भएको कायर्�ममा सिचवज्यूको नेतृत्वमा सहभागी हुन गएको ��त�न�धमण्डलका 

सदस्य उपसिचव रु� बहादुर �े�लाई दै�नक भ�ा र हवाईभाडा वापतको रकम उपलब्ध गराउन 

कृ�ष �वकास मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा।

364010

अथर् मन्�ालय �व�वध शीषर्कबाट भएको �नकासा तथा रकमान्तर �ववरण

(२०७४ असोज म�हना)



�ी महालेखा �नयन्�क 

कायार्लय
6020183 अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत)

स्वयंसे�वकाहरुलाई उपलब्ध गराउनुपन� रकम पुतल�बजार नगरपा�लकाले भूलवस राजस्व खातामा 

जम्मा गरेको रकम �नयमानुसार �फतार् गन� �योजनको ला�ग महालेखा �नयन्�कको नाममा रकम 

�नकासा।

66825

�ी स.ं पयर्टन तथा 

नाग�रक उ�यन मन्�ालय
6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।४।३१ को �नणर्यानुसार आध्याित्मक संस्कृ�त तथा �वज्ञानका 

ला�ग �ीचैतन्य सारस्वत सभा, काठमाड�लाई आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन संस्कृ�त, पयर्टन 

तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा।

1000000

�ी भौ�तक पूवार्धार तथा 

यातायात मन्�ालय
6020183 अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत)

�नमार्ण व्यवसायी �ी सरस्वती कन्स्�क्सनले �ड�भजन सडक कायार्लय, हेटौडा माफर्त धरौट� 

खातामा जम्मा गनुर्पन� रकम भुलवस राजस्व खातामा जम्मा हुन गएकोले �नयमानुसार उ� रकम 

�फतार् गन� �योजनको ला�ग भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा।

210000

�ी सव�च्च अदालत 6020013

दण्ड ज�रवाना �फतार् 

(अदालतहरुको घरौट� �फतार् 

समेत )

सव�च्च अदालत वा �व�भ� अदालतबाट कोटर् �फ, धरौट� तथा ज�रवानाको रकम �फतार् गन� 

�योजनको ला�ग �च�लत �नयमानुसारको �कृया पुरा गर� भु�ानी �दने शतर्मा सव�च्च अदालतको 

नाममा रकम �नकासा।

30000000

�ी पररा� मन्�ालय 6020113 �विश� ब्यि�को �मण खचर्

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।५।२६ को �नणर्यानुसार सम्माननीय �धानमन्�ीज्यूको नेतृत्वमा 

संयु� रा� संघको ७२ औं महासभा र मस्कटमा आयोजना हुने कायर्�ममा भाग �लन जाने 

��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् �च�लत ऐन �नयमको प�र�ध�भ� रह� खचर् गन� गर� पररा� 

मन्�ालयको नाममा �नकासा।

45541745

रकमान्तर �नकासा 

गएको मन्�ालय/�नकाय
व.उ.शी.न. बजेट शीषर्क �ववरण रकम

क्षे�ीय �शासन 

कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

सवार� साधन ममर्त गन� �योजनको ला�ग क्षे�ीय �शासन कायार्लय, सुख�तको ला�ग देहाय 

बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
500,000

राजस्व अनुसन्धान �वभाग 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
महालेखा पर�क्षकको कायार्लयलाई हस्तान्तरण ग�रएका ७ वटा सवार� साधनहरुको सुराक� तथा 

��तवेदक खचर् बापतको रकम  राजस्व अनुसन्धान �बभागको नाममा रकमान्तर �नकासा।
2,260,000

समरजंग कम्पनी 

कायार्लय
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

�च�लत कानून तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोिजम खचर् गन� गर� समरजंग कम्पनी कायार्लयलाई घर 

भाडाको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
1,000,000



�नवार्चन आयोग 6020204 भौ�तक सु�वधा

�च�लत �नयम तथा स्वीकृत मापदण्ड वमोिजमको ���या पुरा गरेर मा� खचर् व्यवस्थापन गन� 

गर� �नवार्चन आयोगको ला�ग आवश्यक पाँच थान सवार� साधन ख�रद गन� �योजनको ला�ग 

रकमान्तर �नकासा।

116,000,000

ऋण असुल�  पुनरावेदन 

न्याय�धकरण
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

�च�लत कानुन बमोिजम खचर् गन� गर� ऋण असुल� पुनरावेदन न्याया�धकरणको ला�ग सवार� 

साधन पा�कर्� गनर् खोल�फट गर� लैजान स�कने अस्थायी टहरा �नमार्ण गन� �योजनको ला�ग 

देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।

350,000

िशक्षा मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।५।१४ को �नणर्यानुसार ग�ठत िच�कत्सा िशक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ 

आयोगका सदस्यहरुको पा�र��मक तथा कायर् संचालनको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर 

�नकासा।

3,900,000

शहर� �वकास मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।२।१८ को �नणर्यानुसार ग�ठत संयु� आवासमा देिखएको �ववाद 

समाधान गनर् उच्चस्तर�य आयोगको तलव, भ�ा लगायत कायर्संचालनको ला�ग देहाय बमोिजम 

रकमान्तर �नकासा।

3,115,000

उपरा�प�तको कायार्लय 

(�शास�नक खचर् समेत)
6021024 उप रा�प�तको कायार्लयको कायार्लय ममर्त सम्भारको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा। 2,000,000

जंगी अ�ा 6020204 भौ�तक सु�वधा
नेपाल� सेनाको �वपद् व्यवस्थापन क्षमता अ�भवृ��को ला�ग ख�रद सम्झौता भएको  Light 

Helicoptor थान १ को ला�ग भु�ानी गनर् जंगी अ�ालाई देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
418,000,000

�म तथा रोजगार 

मन्�ालय
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

काठमाड�मा सम्प� भएको Global Compact for Safe Orderly & Regular Migration 

बैठकको खचर्को भु�ानी �च�लत कानुन तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोिजम गन� गर� �म तथा 

रोजगार मन्�ालयलाई देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।

300,000

आन्त�रक राजस्व 

कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

आन्त�रक राजस्व कायार्लय क्षे� नं. 1  बाट कर असुल� सम्बन्धी �व�भ� सूचनाहरु �काशन 

वापतको अपुग हुन गएको रकम भु�ानी गनर् देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकास।
1,143,000

स्थानीय �वकास �िशक्षण 

��त�ान
6020204 भौ�तक सु�वधा

�च�लत कानुन तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोिजम खचर् गन� गर� स्थानीय �वकास �िशक्षण 

��त�ानको बहु�ेश्यीय भवन �नमार्ण गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा तथा 

बाँक� रकम �नमार्णको अिन्तम बील आएप�छ �नकासा माग गनुर्हुन ।

20000000

सम्पि� शु��करण 

अनुसन्धान �वभाग
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

सम्पि� शु��करण अनुसन्धान �वभागको सम्पि� शु��करण �नवारण सम्बन्धी स्वमूल्यांकनका 

ला�ग गठन भएको स�म�त र उपस�म�तहरुको संयोजक, सदस्य, आमिन्�त सदस्यहरुका ला�ग 

कायर्संचालन �नद�िशका, २०७३ बमोिजमको बैठक भ�ा उपलब्ध गराउन देहाय बमोिजम 

रकमान्तर �नकासा।

2000000



�शासक�य अदालत 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
�शासक�य अदालतमा �र� स्थायी दरबन्द� (�ड�ा) मा सेवा करारमा कायर्रत कमर्चार�लाई 

पा�र��मक भु�ानी गनर् नपुग हुने रकम देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
295710
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