
�नकासा गएको 

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

�ी स्वास्थ्य मन्�ालय 6020173 कर �फतार्

�हमगंगा सेक्यु�रट� स�भर्स �ा.�ल. ले �वडवण्ड वापत कािन्तबाल अस्पतालको धरौट� खातामा 

जम्मा गनुर्पन� रकम भुलबस राजस्व खातामा जम्मा हुन गएकोले सो रकम धरौट� खातामा �फतार् 

गन� �योजनको ला�ग रकम �नकासा।

33600

�ी रा�प�तको कायार्लय 6020123
��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

नेपाल सरकार (मं.प.) को �म�त २०७४/०७/२७ को �नणर्यानुसार सम्माननीय  रा�प�तज्यूको 

नेतृत्वमा �म�त २०७४/०७२७ मा यु.ए.ई.को औपचा�रक �मणमा गएको ��त�न�धमण्डलको 

�मण खचर् भु�ानी �दने �योजनाथर् रकम �नकासा ।

7782000

�ी भन्सार �बभाग 6020163 भन्सार �फतार्
पैठार�कतार् �ी अग्नी इन्कप�रेट �ा.�ल.लाई बढ� �तरेको राजस्व रकम �फतार् गन� �योजनको 

ला�ग रकम �नकासा ।
742731

�ी पररा� मन्�ालय 6020133 अ�त�थ सत्कार
चीनका उप�धानमन्�ीको नेपाल �मणको �सल�सलामा भएको खचर्बापतको रकम पररा� 

मन्�ालयको नाममा �नकासा।
2377000

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

तुलसीपुर -१२ दाङका मृतक म्याद� �हर� �वनोद चौधर�का निजकका हकवालालाई रु. १० 

लाख र कटार�-३ उदयपुर �नवासी �मरा कटुवाललाई रु. ५ लाख आ�थर्क सहायता उपलब्ध 

गराउन रकम �नकासा।

1500000

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषदको �म�त 2073-11-17 को �नणर्यानुसार कोल रुकुमका कृष्ण बुढालाई आ�थर्क 

सहायता उपलब्ध गराउने �नणर्य भएकोमा सो रकम भु�ानी न�लएकोले उ� बापतको आ�थर्क 

सहायता रकम �नकासा।

200000

�ी युवा तथा खेलकूद 

मन्�ालय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।८।२५ को �नणर्यानुसार न्यूयोकर्मा आयोजना हुने युथ फोरममा 

सहभागी हुनुहुने माननीय मन्�ीज्यू र सिचवज्यूको �मण खचर् बापतको रकम युवा तथा खेलकुद 

मन्�ालयको नाममा �नकासा।

895121

�ी शहर� �वकास 

मन्�ालय
6020173 कर �फतार्

एक�कृत जाँच चौक� वीरगन्ज �नमार्णको �ममा �योग भएको सडक Material बापत लाग्ने 

�ब�� मुल्यकर र �नकाशी कर संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय माफर्त िजल्ला 

समन्वय स�म�त बारालाई शोधभनार् �दन रकम �नकासा।

2938000

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

नेपाल सरकार (मं.प.)को �म�त २०७४/०८/२५ को �नणर्यानुनसार अक्षयकुमार राना, ल�मीपुर-

३, क�नपुर समेतलाई आ�थर्क सहायता  उपलब्ध गराउन गृह मन्�ालयको नाममा रकम 

�नकासा ।

85300000

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

(२०७४ पुस म�हना)



�ी रा��य मानव 

अ�धकार आयोग
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

�े�ुअर� २१ देिख २३, २०१८ मा जेनेभामा आयोजना हुन गइरहेको ICC of NHRIs को 

बैठकमा सहभागी हुन जानुहुने रा��य मानव अ�धकार आयोगका माननीय अध्यक्ष स�हत ३ 

जनालाई आयोजक संस्थाले नब्यहोरेको खचर्को हकमा मा� �मण खचर् �नयमावल�, २०६४ 

बमोिजमको �मण खचर् उपलब्ध गराउन रकम �नकासा।

1085367

�ी सूचना तथा स�ार 

मन्�ालय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

माननीय सूचना तथा सन्चारमन्�ीज्यूको नेतृत्वमा अज�िन्टनाको �मणमा गएको २ सदस्यीय 

��त�न�धमण्डलको हवाइभाडा भु�ानी �दन देहाय बमोिजम �नकासा।
725000

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

�संचाई �वकास �ड�भजन मकवानपुर हेटौडाको धरौट� खातामा जम्मा गनुर्पन� रकम ��न्सा ��न्सा 

कन्स्�क्सन हाँडीखोला-7 मकवानपुरले भुलवश राजस्व खातामा जम्मा हुन गएकोले �फतार् गनर् 

रकम �नकासा।

316000

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

स्वागत खचर्

नेपाल सरकार (�धानमन्�ीस्तर) को �म�त २०७४।३।१९ को �नणर्यानुसार उ�ोग �वभागका 

महा�नद�शक �ी स�ुधन पुडासैनी जमर्नीमा भएको कायर्�ममा सहभा�ग हुँदा आयोजक संस्थाले 

नव्यहोरेको हवाइ भाडा र वीमा खचर् वापतको रकम �नकासा।

126934

रकमान्तर �नकासा 

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

मिन्�प�रषद् 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
सम्माननीय �धानमन्�ीज्यू तथा माननीय मिन्�ज्यूहरुको अनुगमनका ला�ग  िजल्ला �मणमा 

जाँदाको खचर्को ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा ।
5000000

रा��य खेलकुद प�रषद् 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

म.प.को �म�त 2074-7-6 को �नणर्यानुसार सुिशल कोइराला मेमो�रयल फाउण्डेशन 

काठमाडौलाई ७ �देशमा ��केट �िशक्षण �स�वर संचालन गनर् रु. १५ लाख र सुिशल कोइराला 

मेमो�रयल ��केट ��तयो�गता आयोजना गनर् रु. १५ गर� जम्मा रु ३० लाख रकमान्तर 

�नकासा।

3000000

महानगर�य �हर� 6020144 मुआव्जा
महानगर�य दंगा �नयन्�ण �हर� गण ��पुरे�रको ला�ग जग्गा ख�रद गन� �योजनाथर् रकमान्तर 

�नकासा ।
346500000

जंगी अ�ा 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

��त�न�धसभा तथा �देशसभा, २०७४ को दो�ो चरणको �नवार्चनको सुरक्षामा ख�टएका 

सै�नकहरुलाई �च�लत ऐन �नयम अनुसार भ�ा उपलब्ध गराउन जंगी अ�ाको नाममा रकमान्तर 

�नकासा ।

35000000

क्षे�ीय �नद�शनालय तथा 

अंचल कायार्लयहरु 

(�शास�नक खचर् समेत)

6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
लोकसेवा आयोगबाट पर�क्षा सन्चालन लगायतका पर�क्षा सम्बन्धी �व�भ� कायर् गनर्को ला�ग 

नपुग हुने रकम देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
20000000



जंगी अ�ा 6021064 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म
नेपाल� सेनाको ला�ग डवलवेश �ोपेलेन्ट प्लान्ट ख�रद कायर् अिघ वढाउन आवश्यक पन� रकम 

देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा ।
1,500,000,000

िजल्ला �शासन 

कायार्लयहरु
6021024 दैवी �कोप राहत तथा पुनस्थार्पना

िजल्ला �शासन कायार्लय, गोरखाको नव �न�मर्त भवनमा आवश्यक पन� फ�नर्चर लगालयतका 

साम�ीहरु ख�रद गनर् देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
1,800,000

सामान्य �शासन मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
कमर्चार� आवासीय �व�ालय राजपुर, �दपायलको �वस्तृत आयोजना ��तवेदन तयार�का ला�ग नपुग 

रकम सामान्य �शासन मन्�ालय माफर्त देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
3,000,000

रा��य अनुसन्धान �वभाग 6020204 भौ�तक सु�वधा

नयाँ स्थापना भएका रा��य अनुसन्धान िजल्ला कायार्लयहरु रुकुम (पूवर्) र नवलपरासी (वदर्घाट 

सुस्ता पूवर्) को खचर् ब्यवस्थापन गनर् रा��य अनुसन्धान �वभागको नाममा थप रकम रकमान्तर 

�नकासा।

1,575,000

रा��य अनुसन्धान �वभाग 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

नयाँ स्थापना भएका रा��य अनुसन्धान िजल्ला कायार्लयहरु रुकुम (पूवर्) र नवलपरासी (वदर्घाट 

सुस्ता पूवर्) को खचर् ब्यवस्थापन गनर् रा��य अनुसन्धान �वभागको नाममा थप रकम रकमान्तर 

�नकासा।

1,447,000

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

सम्माननीय �धानमन्�ी तथा गृहमन्�ीको सुरक्षा �वज्ञ र व�र� �वज्ञ तथा माननीय गृह मन्�ी 

जनादर्न शमार् को �वज्ञलाई पा�र��मक उपलब्ध गराउन गृह मन्�ालयको नाममा थप रकम 

रकमान्तर �नकासा।

322,000

पररा� मन्�ालय 6020133 अ�त�थ सत्कार
जनवाद� गणतन्� चीनका महाम�हम उप�धानमन्�ीको नेपाल �मणको �सल�सलामा खचर् भएको 

रकम पररा� मन्�ालयलाई देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
2,377,000

गृह मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
2074 सालको गणतन्� �दवसको अवसरमा सम्माननीय रा�प�तज्यूबाट �दान ग�रएको मानपदवी 

तथा �वभुषण तयार गन� कायर्को ला�ग थप रकम रकमान्तर �नकासा।
42,500,000

क्षे�ीय �शासन 

कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

क्षे��य �शासन कायार्लय, मध्यमान्चल �वकास क्षे� हेटौडाको ला�ग सवार� साधनको वीमा गन� 

�योजनको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
115,000

बृहतर जनकपुर क्षे� 

�वकास प�रषद्
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

�च�लत कानून बमोिजम तलव भ�ा �वतरण गन� गर� वृह�र जनकपुर क्षे� �वकास स�म�तको 

नाममा थप रकम रकमान्तर �नकासा।
8,500,000

रा��य पुन�नर्मार्ण 

�ा�धकरण
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

मिन्�प�रषदको �म�त 2074।07।27 को �नणर्यानुसार 2074 �ावणमा आएको भीषण वषार् र 

त्यसप�छको बाढ�बाट पूणर् रुपमा घर क्ष�त भएका घर प�रवारलाई राहत अनुदान �वतरण गन� 

व्यवस्था कायार्न्वयन गनर् सम्बिन्धत िजल्ला �वपद व्यवस्थापन स�म�तले यक�न गरेको तथ्यांकको 

आधारमा दोहोरो नपन� गर� अनुदान �वतरण गनर् रकम �नकासा।

1,040,650,000

शहर� �वकास तथा भवन 

�नमार्ण �ड�भजन 

कायार्लयहरु

6021064 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म

सात वटा �देशमा व्यवस्थापीका एवं कायर्पा�लका संचालन गन� �योजनको ला�ग अस्थायी 

कायार्लय तथा आवास भवनको व्यवस्थापन गनर् सहर� �वकास मन्�ालयलाई देहाय बमोिजम 

रकमान्तर �नकासा।

1050000000



म�हला,बालबा�लका तथा 

समाज कल्याण मन्�ालय
6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

अन्तरदेशीय बालबा�लकाको अध्ययन अवलोकन अनुगमन गर� बास्त�वक अवस्थाको प�हचान गन� 

�योजनको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
950000

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

संयु� आवासमा देिखएको �ववाद समाधान गनर् ग�ठत उच्चस्तर�य आयोगका पदा�धकार� तथा 

कमर्चार�हरुको पा�र��मक तथा सेवा सु�वधाहरुमा अपुग हुने जाने रकम देहाय बमोिजम 

रकमान्तर �नकासा।

847000

जंगी अ�ा 6020204 भौ�तक सु�वधा

नेपाल� सेनाको हवाई क्षमता अ�भवृ�� गन� �सल�सलामा मिन्�प�रषदको �म�त २०७४।२।१९ 

को �नणर्यानुसार हे�लकप्टर ख�रद �कृया अगा�ड बढाउन जंगी अ�ालाई देहाय बमोिजम 

रकमान्तर �नकासा।

1700000000

कोष तथा लेखा 

�नयन्�क कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

कोष तथा लेखा �नयन्�ण कायार्लयहरुका ला�ग चालु तफर् नपुग हुने �व�भ� खचर् िशषर्कहरुमा 

देहाय बमोिजम थप रकम रकमान्तर �नकासा।
3772000

कोष तथा लेखा 

�नयन्�क कायार्लयहरु
6020204 भौ�तक सु�वधा

नयाँ स्थापना भएका कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयहरु रुकुम पूवर् र नवलपुर पूवर्को कायर् 

सन्चालन खचर्को ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
1600000

कोष तथा लेखा 

�नयन्�क कायार्लयहरु
6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

नयाँ स्थापना भएका कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयहरु रुकुम पूवर् र नवलपुर पूवर्को कायर् 

सन्चालन खचर्को ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
12241000

बाल कल्याण कायर्�म 6020204 भौ�तक सु�वधा
बाल न्याय समन्वय स�म�तको ला�ग १ थान सवार� साधन ख�रद गनर् देहाय बमोिजम रकमान्तर 

�नकासा।
3000000

समाज कल्याण कायर्�म 

(जे� नाग�रक कायर्�म 

समेत)

6020204 भौ�तक सु�वधा
चणार्वती ��वेणी �वकास तथा �व�र्न संघ, दोलखाको मास्टर प्लान बमोिजम भवन �नमार्ण 

कायर्को �बल बमोिजमको रकम भु�ानी गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
4410850

भंसार �बभाग 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन
भन्सार �वभागका उपमहा�नद�शक �ी �ीकृष्ण नेपाललाई Public Financial Management in 

Changing World �वषय अध्ययनको ला�ग देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा।
524178

नेपाल� राजदूतावासहरु, 

स्थायी �नयोगहरु र 

महावािणज्य दूताबासहरु

6020204 भौ�तक सु�वधा
नेपाल� महावािणज्यदूताबास, कोलकाताको ला�ग सवार� साधन ख�रद गनर् देहाय बमोिजम 

रकमान्तर �नकासा।
5000000

कण्ठरोग �नयन्�ण 

कायर्�म (नेपाल साल्ट 

�े�ड� �ल�मटेट)

6020204 भौ�तक सु�वधा

साल्ट �े�डङ कप�रेशन �ल�मटेड बाट संचा�लत कण्ठरोग �नयन्�ण कायर्�म अन्तगर्त 

आयो�डनयु� नुन ढुवानी गन� �योजनको ला�ग सवार� साधन ख�रद गनर् नपुग हुने रकम देहाय 

बमोिजम रकमान्तर �नकासा।

500000
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