अथष भन्त्रारम ववववध शीषषकफाट बएको ननकासा तथा यकभान्त्तय वववयण
(२०७3 असोज भवहना)
ननकासा गएको
भन्त्रारम/ननकाम

व.उ.शी.न.

फजेट शीषषक

वववयण

यकभ

नडनबजन सडक कामाषरम-१ अन्त्तगषतका ववनबन्न ननभाषण व्मवसामी तथा सप्रामसषरे ववनबन्न नभनतभा
श्री बौनतक ऩूवाषधाय तथा
मातामात भन्त्रारम

6020173

कय वपताष

ु वश याजस्व खाताभा दाखखरा बएकोरे एकर खाता कोष प्रणारी
धयौटीभा याखेको यकभ बर
सॊ चारन ननदे खशका, २०७२ को प्रावधान अनुसाय याजस्व वपताष ददन बौनतक ऩूवाषधाय तथा

676,521

मातामात भन्त्रारमका नाभभा यकभ ननकासा।
श्री सॊ . ऩमषटन तथा नागरयक
उड्डमन भन्त्रारम

ु ानी हुन नसकेकोरे नेऩार चेऩाङ सॊ घ काठभाडौ (रु.
गत आ.व.भा बएको ननकासाफाट यकभ बक्त
6020153

आनथषक सहामता

३ राख) य गुरुङ याविम ऩरयषद केखन्त्िम सनभती काठभाडौ (रु. ६ राख) राई अनुदान उऩरब्ध

900,000

गयाउन सॊ स्कृनत ऩमषटन तथा नगरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।
भखन्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।१६ को ननणषमानुसाय खजल्रा जनस्वास््म कामाषरम, धनगढीभा

श्री स्वास््म भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

कामषयत जनस्वास््म अनधकृत (सातौ तह) श्री खगेन्त्ि फहादुय शाही (सॊ केत नॊ.१२६४६९) राई
औषनध उऩचाय वाऩत आथषक सहामता उऩरब्ध गयाउन स्वास््म भन्त्रारमको नाभभा यकभ

500,000

ननकासा।
श्री जनसॊ ख्मा तथा वातावयण
भन्त्रारम

श्री ऩययाि भन्त्रारम

6020123

6020123

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण
तथा स्वागत खचष

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण
तथा स्वागत खचष

श्री याविम सूचना आमोग

6020173

कय वपताष

श्री बन्त्साय नफबाग

6020163

बन्त्साय वपताष

UNDP

को आमोजनाभा रुवाण्डाको वकगारीभा 24-28 असोज 2073 भा हुने कामषक्रभका

सहबागी हुन जाने प्रनतनननध भण्डरराई ननमभानुसाय भ्रभण खचष उऩरव्ध गयाउन जनसॊ ख्मा तथा

707,599

वातावयण भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।
भाननीम उऩप्रधान तथा अथष भन्त्रीको चीन भ्रभण, भाननीम गृहभन्त्रीको बायत भ्रभण य तत्कारीन
उऩप्रधान भन्त्री तथा ऩययाि भन्त्रीको साकष ववश्व ववद्यारमको ददऺान्त्त सभायोहभा बाग नरन

1,127,587

जाॉदाको भ्रभण खचष फाऩतको यकभ ऩययाि भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।
धयौटी खाताभा जम्भा हुन ु ऩनेभा बूरवस याजस्वभा जम्भा बएको यकभ अल्रा रयन्त्मुमवर इनजी
प्रा.नर. राई

ननमभानुसाय उऩरब्ध गयाउन याविम सूचना आमोगको नाभभा ननकासा।

याजस्व न्त्मामानधकयणको पैसरा फभोखजभ

नस.खज.इम्ऩेक्स रनरतऩुयराई

वपताष गनुष ऩने बन्त्साय

भहशुर वपताष फाऩतको यकभ बन्त्साय ववबागको नाभभा ननकासा।

20,000

550898

याविम भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस अनुसाय ननयज दे वकोटाको आखश्रत ऩरयवाय (3 राख),
श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

रयवि फहादुय गुभछ
ष ान ( रु. 25 हजाय) य नडल्रीभामा ताभाङकी छोयी सुन्त्तरी ताभाङको
हकवारा (रु. 6 राख) राई ऺनतऩुनतष उऩरब्ध गयाउन गृह भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

925000

श्री गृह भन्त्रारम

6020123

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण

भ्रभण खचष ननमभावरी अनुसाय खचष गने गयी नेऩार बायत गृह सखचवस्तयीम फैठकभा सहबागी

तथा स्वागत खचष

प्रनतनननधभण्डरको भ्रभण खचष फाऩतको यकभ गृह भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

1,187,204

भ.ऩ. फै.स.32/073, 33/073 नभनत 2073।6।2 य 2073।6।11 को ननणषमानुसाय
गृह भन्त्रारमको च.नॊ. 210, 211 य
श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

212 नभनत क्रभश् 2073।6।11 य

2073।6।12 को ऩरभा उल्रेखखत 66 जना राई आनथषक सहामता य ९ वटा स्वास््म

24,023,862

सॊ स्थाभा ववनबन्न घाइते ब्मखक्तहरुराई उऩचाय गयाएको यकभ सोधबनाषका रानग ननमभानुसाय खचष
गने गयी गृह भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।
ऩशुसेवा कामाषरम ऩाल्ऩाका वरयष्ठ ऩशु ववकास अनधकृत श्री तुरसीयाभ बण्डायीराई
श्री ऩशुऩॊऺी ववकास भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

नन.से.नन.2050 को 97(1) फभोखजभ दोहोयो नऩने गयी आनथषक सहामता उऩरब्ध गयाउन

10,000

ऩशुऩॊऺी ववकास भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

श्री यऺा भन्त्रारम

6020123

श्री साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारम 6020123

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण
तथा स्वागत खचष
प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण
तथा स्वागत खचष

नभनत 2073 बाि २२ य २३ भा

London Defence Ministerial on United Nations

Peacekeeping भा बागनरन जानु बएका यऺा सखचवज्मू को

उड्डमन भन्त्रारम

6020123

320,758

ननकासा।
भ.ऩ.को नभनत २०७३।६।१३ को ननणषमानुसाय भननराभा आमोजना हुने EROPA Seminar तथा
General Council Meeting भा सहबागी हुने ऩदानधकायीहरुको सहबानगता शुल्क तथा भ्रभण खचष

1,096,750

फाऩतको यकभ साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।
भ.ऩ.को नभनत २०७३।६।६ को ननणषमानुसाय SAARC

श्री सॊ . ऩमषटन तथा नागरयक

भ्रभण खचष यऺा भन्त्रारमको नाभभा

को आमोजनाभा बायतको भहायािभा

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण

आमोजना हुने

तथा स्वागत खचष

Senior Official Meeting भा सहबागी प्रनतनननधभण्डरको भ्रभण खचष सॊ स्कृनत ऩमषटन तथा

Fourth Meeting of the SAARC

Tourism Minister Preceded by the

268,525

नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।
श्री शहयी ववकास भन्त्रारम
यकभान्त्तय ननकासा गएको
भन्त्रारम/ननकाम
खानी तथा बूगबष ववबाग

6020123

व.उ.शी.न.

6020233

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण
तथा स्वागत खचष

इक्वेडयको खक्वटोभा आमोजना हुने ते स्रो वसोवास तथा ददगो सहयी ववकास सम्भेरनभा भा. सहयी
ववकास भन्त्रीज्मू को नेतत्ृ वभा सहबागी हुन जाने ऩदानधकायीहरुराई प्रचनरत ऐन ननमभ फभोखजभको
भ्रभण खचष उऩरब्ध गयाउन सहयी ववकास भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

फजेट शीषषक
बै ऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

3,626,430

वववयण
नेऩार सयकाय य

CAIRN Energy PLC., UK

फीच बएको सम्झौता खाये ज बएऩनछ खानी तथा

ु ानी गनष
बूगबष ववबागको नाभभा ननधाषयण गरयएको कय यकभ (ब्माज तथा जरयवाना सभेत) बक्त
उद्योग भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा।

यकभ

61,908,020

सॊ स्कृनत प्रविषन कामषक्रभ

6020233

बै ऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

नई प्रकाशन काठभाडौ (रु.२५ राख) य नरभूनतष ननकेतन काठभाडौ (रु. २५ राख) राई चारु
अनुदान उऩरब्ध गयाउन सॊ स्कृनत ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय

5,000,000

ननकासा।

चारु आनथषक वषषको फजेटभा सभावेश बएका तीन वटा कामषक्रभहरु स्वगषद्वायी भखन्त्दय, प्मुठान
ऩुयाताखत्वक सॊ यऺण

6020204

बौनतक सुववधा

(रु.१५ राख), याधाकृष्ण भखन्त्दय, स्वमम्ब ु (रु.२० राख) य फुढाननरकण्ठ भखन्त्दय, काठभाडौं
(रु.२० राख) को प्रचनरत कानून फभोखजभ खचष गने गयी भभषत सम्बाय गनष सॊ स्कृनत, ऩमषटन तथा

5,500,000

नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

ऩमषटन ववबाग

शाखन्त्त तथा ऩुनननषभाण
भन्त्रारम
याजस्व अनुसन्त्धान ववबाग

याविम ऩुनननषभाषण प्रानधकयण
कोष

ऩुनननभाषण तथा ऩुनस्थाषऩन
कामषक्रभ
बॊ साय कामाषरमहरु (गस्ती
टोरी सभेत)

6020233

6020204
6020233

बै ऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

बौनतक सुववधा

भखन्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।२९ को ननणषमानुसाय वहभकरा अभ्मासका रानग टु कुचे वऩक
आयोहण गनष इन्त्ि फहादुय यामभाझीको नेतत्ृ वभा जाने १८ सदस्मीम सै ननक टोरीको योमल्टी

45,000

वाऩतको यकभ सॊ स्कृनत, ऩमषटन तथा नगरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा।
प्रचनरत कानून य स्वीकृत भाऩदण्ड फभोखजभ कामषक्रभ स्वीकृत गयाई खचष गने गयी सत्म ननरुऩण
ॉ ीगत तपष दे हाम फभोखजभ थऩ ननकासा।
तथा भेरनभराऩ आमोगका रानग ऩूज

बै ऩयी आउने -साधायण

प्रचनरत कानून य भाऩदण्ड/कामषववनध फभोखजभ न्त्मू न ववजकीकयणको साभान खरयद गने प्रमोजनका

प्रशासन

रानग याजस्व अनुसन्त्धान ववबागका नाभभा दे हाम फभोखजभ यकभान्त्तय ननकासा।

6,700,000
50,000,000

बूकम्ऩफाट ऺनतग्रस्त ऩुयाताखत्वक, ऐनतहानसक य धानभषक सम्ऩदाहरुको प्राथानभकताको आधायभा
6028013

याविम ऩुनननभाषण कोष

प्रचनरत कानून एवॊ भाऩदण्ड फभोखजभ कामषक्रभ स्वीकृत गयाई ऩुनननषभाषण गने गयी सावषजननक

500,000,000

ननभाषण अन्त्तगषत रु १ अवषसम्भको कामषक्रभ अगाडी फढाउने सहभनत सवहत यकभान्त्तय।

6020233

6020233

बै ऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

चारु आनथषक वषषको फजेट वक्तव्मभा घोषणा बए अनुरुऩ प्रचनरत कानून य भाऩदण्ड फभोखजभ खचष
गने गयी सवहद एवॊ वेऩत्ता ऩरयवायका सदस्महरुराई दोहोयो नऩने गयी यकभ उऩरब्ध गयाउन

321,601,000

शाखन्त्त तथा ऩुनननषभाषण भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा।

बै ऩयी आउने -साधायण

जपत बएका सवायी साधनको सुयाकी तथा प्रनतवेदक ऩुयस्काय वाऩतको यकभ ननमभानुसाय सराषही

प्रशासन

बन्त्साय कामाषरमराई उऩरब्ध गयाउने गयी बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा।

20,000

