
�नकासा गएको 

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

�ी सूचना तथा स�ार 

मन्�ालय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।५।१९ को �नणर्यानुसार अज�िन्टनामा सम्प� World 

Telecommunication Development Conference 2017 सम्मेलनमा सूचना तथा संचार 

मन्�ीज्यूको नेतृत्वमा सहभा�ग ��त�न�ध मण्डललाई �मण खचर् उपलब्ध गराउन रकम �नकासा।

496600

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।७।२७ को �नणर्यानुसार अजुर्नधारा नगरपा�लका-11 का मृतक 

नरेश थापाको निजकको हकदारलाई आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्�ालयको नाममा 

रकम �नकासा ।

1000000

�ी युवा तथा खेलकूद 

मन्�ालय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।४।३१ को �नणर्यानुसार र�सयाको मस्कोमा र २०७४।५।२६ 

को �नणर्यानुसार भारतको उ�डसामा आयोजना भएको South Asian Youth Summit 2017 

कायर्�ममा मा. युवा तथा खेलकुद मन्�ीज्यूको नेतृत्वमा सहभा�ग हुन गएको ��त�न�ध मण्डललाई 

�मण खचर् �नयमावल�, २०६४ (संशोधन २०७२) बमोिजमको �मण खचर् उपलब्ध गराउन 

रकम �नकासा।

1080338

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
मालवस्तु पैठार� गदार् बढ� �तरेको महशुल रकम �स.िज.इम्पेक्स �ा.�ल.लाई �फतार् �दने �योजनाथर् 

भंसार �वभागको नाममा रकम �नकासा ।
77675

�ी स्वास्थ्य मन्�ालय 6020123
��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

नेपाल सरकार (मं.प) को �म�त 2074/04/12 को �नणर्यानुसार �ीलंकाको कोलम्बोमा २७-

२९ जुलाई २०१७ मा सम्प� भएको Sixth Meeting of SAARC Ministers of Health मा 

भाग �लन जानु भएका स्वास्थ्य सिचवज्यू स�हत ३ सदस्यीय ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् 

भु�ानी �दने �योजनाथर् स्वास्थ्य मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

584776

�ी स ंघीय मा�मला तथा 

स्थानीय �व.मन्�ालय
6020183 अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत)

स ंघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय अन्तगर्त संचालन भएको JFPR 9157 (NEP): 

Reducing Child Malnutrition through Social Protection कायर्�म संचालन गदार् खचर् 

भएको रकम ADB लाई सोधभनार् �दन स ंघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालयको नाममा 

रकम �नकासा।

595863

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

(२०७४ मं�सर म�हना)



�ी भन्सार �बभाग 6020153 आ�थर्क सहायता

नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) को �म�त २०७४/०७/०६ �नणर्यानुसार साहेवग� छोट� भन्सार 

कायार्लयको मुल गेटमा ढल� घाइते भएका सुनसर�, देवानग� गाउँपा�लका वडा नं.५ बस्ने बब्लु 

भ�े �दपक कुमार यादवको छोरा गौरब यादवको उपचारमा लागेको खचर् भु�ानी �दने �योजनको 

ला�ग भन्सार �वभागको नाममा रकम �नकासा ।

105806

�ी सव�च्च अदालत 6020153 आ�थर्क सहायता

नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) को �म�त २०७४/०८/०६ �नणर्यानुसार सव�च्च अदालतका 

माननीय न्यायाधीश �ी तेजबहादुर के.सीज्यूलाई   औषधी उपचार खचर्को ला�ग आ�थर्क सहायता 

उपलब्ध गराउन   सव�च्च अदालतको नाममा रकम �नकासा ।

575817

�ी भू�मसुधार तथा 

व्यवस्था मन्�ालय
6020153 आ�थर्क सहायता

नेपाल सरकार (मं.प.) को �म�त २०७४/०७/२७ को �नणर्यानुसार  मालपोत कायार्लय, 

िचतवनका कायार्लय सहयोगी �ी गंगा �साद �े� (कमर्चार� संकेत नं.१३१११६) लाई �नजामती 

सेवा �नयमावल�, २०५० को �नयम ९५ बमोिजम कडा रोग ला�ग  औषधी उपचार गराउन थप 

आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन  भू�मसुधार तथा व्यवस्था मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

500000

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

स्वागत खचर्

नेपाल सरकार (मं.प) �म�त २०७४/०६/२३ को �नणर्यानुसार ३० अक्टोवरदेिख ३ नोमेम्वर 

२०१७ सम्म Rwanda को Kingali  मा संचालन भएको "Seventh Session of the 
G o v e rn in g  B o d y  o f th e  In te rn a t io n a l T re a ty  o n  P la n t G e n e tic  R e    

and Agriculture" कायर्�ममा भाग �लएको ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् भु�ानीका ला�ग 

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

709655

�ी �म तथा रोजगार 

मन्�ालय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

नेपाल सरकार (मं.प.) को �म�त २०७४/०६/२३ को �नणर्यानुसार जोडर्न सरकारसँग ��पक्षीय 

सम्झौता गनर् माननीय �म तथा रोजगार मन्�ीज्यूको नेतृत्वमा सहभागी हुन गएको ��त�न�ध 

मण्डलको �मण खचर् भु�ानी �योजनाथर् �म तथा रोजगार मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

1427596

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

नेपाल सरकार (मं.प.) को �म�त २०७४/०८/०६ को �नणर्यानुसार ��त�न�धसभाका पूवर् सभामुख 

�ी तारानाथ रानाभाटलाई आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्�ालयको नाममा रकम 

�नकासा ।

700000

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्

�ी अि�न्स मे�डकल कलेज एण्ड हिस्पटल �ा.�ल.काठमाड�ले प�छ �फतार् लैजाने शतर्मा धरौट�मा 

महशुल जम्मा गर� शतर् बमोिजम सामान �फतार् पठाइएकोले धरौट� रकम �फतार् �दने �योजनाथर्  

रकम �नकासा ।

94170

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
पैठार�कतार् Max Pharma Pvt. Ltd. काठमाड�ले आयात गरेको सामानमा भुलवश असुल भएको 

रकम भन्सार �फतार् �दने �योजनाथर्  रकम �नकासा।
48998



�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
राजस्व न्यायाधीकरण काठमाड�को आदेशानुसार पैठार�कतार्ले धरौट� राखेको रकम �फतार् �दने 

�योजनाथर् रकम �नकासा।
65714133

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
�तनुर्पन� भन्दा बढ� राजस्व दािखला गरेका करदाता �ी नेपाल फेसन �ा.�ल. काठमाड�लाई बढ� 

�तरेको राजस्व �फतार् गन� �योजनको ला�ग रकम �नकासा।
151045

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
हनुमान मेटल �ा.�ल.ले मालबस्तु पैठार� गदार् �तरेको महशुल �फतार् गन� �योजनको ला�ग देहाय 

बमोिजम रकम �नकासा।
124078

�ी �धानमन्�ी तथा 

मं.प.को कायार्लय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

अ��याको �भयनामा आयोजना भएको The Conference of the State Parties to the United 

Nations Convention Against Corruption को ७ औं अ�धवेशनमा भाग �लन जानुभएका 

सहसिचव �ी यादव �साद कोइरालाको �मण खचर् वापतको रकम �धानमन्�ी तथा मं.प.को 

कायार्लयको नाममा �नकासा।

169767

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

नेपाल सरकार (मं.प.) को �म�त २०७३/१२/२९ को �नणर्यका आधारमा स्थानीय तह �नवार्चन 

२०७४ को �सल�सलामा �ुट�मा ख�टएको अवस्थामा मृत्यु भएका १३ जना म्याद� �हर�का 

आि�त प�रवारलाई रू.१५ लाखका दरले आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्�ालयको 

नाममा रकम �नकासा ।

19500000

�ी �म तथा रोजगार 

मन्�ालय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७४/०३/२२ को �नणर्यानुसार स्वीजरलैण्डको जेनेभामा अक्टोवर ३० 

देिख नोभेम्वर ९, २०१७ सम्म आयोजना भएको ILO गभ�नर्� बोडर्को बैठकमा सहभागी हुन 

जानु भएका �म तथा रोजगार सिचवज्यूको �मण खचर् भु�ानी �योजनाथर्  �म तथा रोजगार 

मन्�ालयको नाममा रकम �नकास ।

602,258

�ी रक्षा मन्�ालय 6020123
��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

नेपाल सरकार मिन्�प�रषदको �म�त 2074।7।20 र �म�त 2074।5।14 को �नणर्यानुसार 

 माननीय रक्षा मन्�ीज्यूको नेतृत्वमा सहभा�ग हुन गएको ��त�न�ध मण्डललाई �नयमानुसार लाग्ने 

�मण खचर् �च�लत ऐन �नयमको प�र�ध�भ� रह� �मण भ�ा उपलव्ध गराउन (क्यानडाको 

भ्यान्कुभरमा भएको का�र्कमका सहभा�गका ला�ग रु.767288 र पोल्याणडमा भएको 

कायर्�मको ला�ग रु.729041 गर� जम्मा रु.1496329) रक्षा मन्�ालयको नाममा रकम 

�नकासा।

1,496,329

�ी उ�ोग मन्�ालय 6020123
��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७४/०७/२७ को �नणर्यानुसार अ��याको �भयनामा मंसीर ७, ८ र ११ 

देिख १५ मंसीर  २०७४ सम्म आयोजना भएको कम �वक�सत रा�हरु (UNIDO) को सातौ 

मिन्�स्तर�य सम्मेलन तथा (LDC) को कन्�ेन्समा सहभागी हुन जानु भएका उ�ोग सिचवज्यूको 

नेतृत्वमा तीन सदस्यीय ��त�न�धमण्डलको �मण खचर् भु�ानी गन� �योजनाथर्  उ�ोग मन्�ालयको 

नाममा रकम �नकास ।

714,092



�ी �वशेष अदालत 6020183 अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत)

सम्मा�नत सव�च्च अदालतको �म�त २०७४।२।३० को फैसला तथा आदेश बमोिजम ��तवाद� 

धमर्वीर पासवानको सम्पि� सु��करण मु�ामा सदरस्याहा भएको रकम �फतार् �दने �योजनाथर् 

रकम �नकासा।

2,050,020

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
पैठार�कतार् �ी रबक इन्टर�ाइजेजलाई बढ� �तरेको राजस्व �फतार् गन� �योजनको ला�ग रकम 

�नकासा ।
597,622

�ी जनसंख्या तथा 

वातावरण मन्�ालय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

नेपाल सरकार (मं.प.) को �म�त २०७४/०७/०६ को �नणर्यानुसार १५-१७ नोभेम्बर २०१७ 

सम्म जमर्नीको बोनमा आयोजना भएको जलवायु प�रवतर्न सम्बन्धी अन्तरार्��य महासिन्धको २३ 

औ सम्मेलनमा माननीय जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ीज्यूको नेतृत्वमा सहभागी हुन गएको 

��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् भु�ानी �दने �योजनाथर्  जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालय रकम 

�नकासा ।

510,529

रकमान्तर �नकासा 

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

�धानमन्�ी तथा 

मिन्�प�रषद्को कायार्लय
6020204 भौ�तक सु�वधा

�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषदको कायार्लयको ला�ग गत वषर् ख�रद ���या �ारम्भ भएको तर 

ख�रद ���या सम्प� नभएको कारण हाल ख�रद ���या सम्प� भएकोले भु�ानी �दन वाँ�क 

रहेको रकम �धानमन्�ी तथा मं.प.को कायार्लयको नाममा रकमान्तर �नकासा।

1,881,500

क्षे�ीय �शासन 

कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन क्षे�ीय �शासन कायार्लय पि�मा�ल �वकास क्षे� पोखराको ला�ग रकमान्तर �नकासा । 3,400,000

िजल्ला �शासन 

कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

िजल्ला �शासन कायार्लय नवलपरासी (बदर्घाट, सुस्ता पूवर्) िजल्लाको कायार्लय स�ालनको ला�ग 

गृह मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा ।
10,000,000

िजल्ला �शासन 

कायार्लयहरु
6021024 दैवी �कोप राहत तथा पुनस्थार्पना

िजल्ला �शासन कायार्लय नवलपरासी (बदर्घाट, सुस्ता पूवर्) िजल्लाको कायार्लय स�ालनको ला�ग 

गृह मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा ।
8,000,000

भौ�तक पूवार्धार  तथा 

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

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।६।२ को �नणर्यानुसार  चालु आ.व. २०७४/७५ मा भौ�तक 

पूवार्धार �नमार्ण तथा �योग लगायत उच्चस्तरको ��पक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक/कायर्�मको 

आयोजना गनर्को ला�ग भौ�तक पूवार्धार  तथा यातायात  मन्�ालयलाई देहाय बमोिजम रकमान्तर 

�नकासा।

6324500

क्षे�ीय �शासन 

कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

��त�न�ध सभा र �देश सभा �नवार्चन २०७४ को �नवार्चन प�रचालन तथा अनुगमन कायर् गनर् 

क्षे�ीय �शासन कायार्लयहरु पूवार्�ल, मध्यमा�ल, मध्यपि�मा�ल र सुदूर पि�मा�लको ला�ग 

�च�लत ऐन �नयमको प�र�ध�भ� रह� खचर् गन� गर� रकमान्तर �नकासा ।

4750000



रा��य मानव अ�धकार 

आयोग (�शास�नक खचर् 

समेत)

6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
�देशसभा र ��त�न�धसभाको �नवार्चन अनुगमनको ला�ग रा��य मानव अ�धकार आयोगलाई देहाय 

बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
7500000

िशक्षा मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
बुढा�नलकण्ठ स्कूल र गण्डक� बो�डर्� स्कूलको भवन �नमार्णको ला�ग आवश्यक रकम िशक्षा 

मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा ।।
55000000

अदालत सुदृढ�करण 6020204 भौ�तक सु�वधा
नवलपरासी (बदर्घाट सुस्ता पूवर्)  र रुकुम (पूव� भाग) को नयाँ स्था�पत िजल्ला अदालतहरुको 

खचर् व्यवस्थापन गनर् देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा ।
4670000

िजल्ला अदालतहरु 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
नवलपरासी (बदर्घाट सुस्ता पूवर्)  र रुकुम (पूव� भाग) को नयाँ स्था�पत िजल्ला अदालतहरुको 

खचर् व्यवस्थापन गनर् देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा ।
6228640

क्षे�ीय वन कायार्लयहरु 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
बन्यजन्तुबाट हुने क्ष�तको राहत बापतको रकम पु.क्षे.बन �नद�शनालय मोरङ र प.क्षे.बन 

�नद�शनालय कास्क�बाट उपलब्ध गरउने गर� थप रकम रकमान्तर।
4000000

गृह मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
स�र� र का�ेमा भएका घटनाहरुको जाँचबुझ गनर् ग�ठत जाँचबुझ आयोगहरुका ला�ग आवश्यक 

पन� रकम भु�ानी �दन गृह मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा ।
1400000

रा��य न्या�यक ��त�ान 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन रा��य न्या�यक ��त�ानको �िशक्षाथ� आवास गृह �नमार्ण गनर् देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा। 18282000

बागमती क्षे� भौ�तक 

पूवार्धार �वकास आयोजना
6020144 मुआव्जा

अ�धकार सम्प� बागमती सम्यता एक�कृत �वकास स�म�तको जग्गा मुआब्जा �वतरणको ला�ग 

रकमान्तर �नकासा ।
8000000

रा��य �नकुन्ज तथा 

वन्यजन्तु संरक्षण �वभाग
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

रा��य �नकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण �वभागको LMBIS ��व�� गदार् चालु खचर् पूँजीगत खचर्तफर् 

��व�� भएकोले उ� बजेट अथर् �व�वधमा रकमान्तर गर� अथर् �व�वधबाट रकमान्तर �नकासा 

ग�रएको।

4100000

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

तराई, मधेश र थारुहट लगायतका क्षे�मा भएको आन्दोलनका �ममा भएका �हंसा, हत्या, 

आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको छानवीन सम्बन्धी उच्चस्तर�य जाँचबुझ आयोगको २ 

म�हनाको तबल, भ�ा, कायार्लय स�ालन खचर् लगायतका ला�ग गृह मन्�ालयको नाममा 

रकमान्तर �नकासा ।

2800000

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

तराई, मधेश र थारुहट लगायतका क्षे�मा भएको आन्दोलनका �ममा भएका �हंसा, हत्या, 

आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको छानवीन सम्बन्धी उच्चस्तर�य जाँचबुझ आयोग, 

२०७३ मा कायर्रत IT Consultant िशवभुषणलाललाई २०७४ साउनदेिख मागर्सम्म दशै खचर् 

समेतको पा�र��मक भु�ानी �दने गर� गृह मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा ।

234000



िजल्ला सरकार� व�कल 

कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

िजल्ला सरकार� वक�ल कायार्लय, नवलपरासी बदर्घाट सुस्ता पूवर् र पूव� रुकुमको संचालन 

खचर्को ला�ग देहाय बमोिजम थप �नकासा।
2870000

बागमती क्षे� भौ�तक 

पूवार्धार �वकास आयोजना
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

�च�लत कानून र स्वीकृत मापदण्ढ बमोिजम खचर् गन� गर� अ�धकार सम्प� बागमती सभ्यता 

एक�कृत �वकास स�म�तलाई देहाय बमोिजम थप रकमान्तर �नकासा।
7800000

बागमती क्षे� भौ�तक 

पूवार्धार �वकास आयोजना
6021064 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म

�च�लत कानून र स्वीकृत मापदण्ढ बमोिजम खचर् गन� गर� अ�धकार सम्प� बागमती सभ्यता 

एक�कृत �वकास स�म�तलाई देहाय बमोिजम थप रकमान्तर �नकासा।
992200000

नद� �नयन्�ण 6021064 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म
२०७१ सालको बाढ�बाट क्ष�त�स्त अधुरो रहेको योजनाहरुको पुनस्थार्पना तथा पुनः �नमार्णको 

३ बष� कायर्योजनाको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
900000000

ममर्त संभार आयोजनाहरु 6021064 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म
२०७१ सालको बाढ�बाट क्ष�त�स्त अधुरो रहेको योजनाहरुको पुनस्थार्पना तथा पुनः �नमार्णको 

३ बष� कायर्योजनाको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
100000000

समरजंग कम्पनी 

कायार्लय
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

समरजंग कम्पनी कायार्लयको ला�ग देहाय बमोिजम रकम  गृह मन्�ालयको नाममा रकमान्तर 

�नकासा ।
507000
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