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

व.उ.शी.न.

फजेट शीषषक

वववयण

यकभ

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।४।२१ को ननणषमानुसाय BBNJ को तमायी सनभनतको दोस्रो
श्री कानून, न्त्माम तथा
सॊ .भा.भन्त्रारम

6020123

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण

फैठकभा कानून सन्त्चव श्री टे कप्रसाद ढुॊ गानाको नेतत्ृ वभा अभेरयकाको न्त्मुमोकषभा बाग नरन जाने

तथा स्वागत खचष

कभषचायीहरु स.स. श्री नडल्रीयाज न्त्घनभये य उ.स. श्री रक्ष्भीप्रसाद गौतभ सभेतको नभनत
२०७३।४।३२ को Exchange Rate अनुसायको दै ननक भ्रभण बत्ता वाऩतको यकभ ननकासा।

1,866,636

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।४।१२ को ननणषमानुसाय गणेश भैनारी रु.२ राख, घनेन्त्र फस्नेत
श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

रु.३ राख, नसद्धयाज जोशी रु.१ राख, गॊगारक्ष्भी श्रे ष्ठ रु.१ राख, भधुकय ऩोखये र रु.१ राख,
फैकुण्ठ न्त्घनभये रु.१ राख, फारकुभायी थाऩा रु.१ राख, ननशा धाभी रु.१ राख य यववन्त्र
शाहीराई रु.२ राख आनथषक सहामता उऩरब्ध गयाउन गृह भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

1,300,000

भधेश आन्त्दोरनका क्रभभा जनकऩुय न.ऩा.-१२, धनुषाका याभऩृत ठाकुयराई अबर व्मवहाय गयी
श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

सम्ऩन्त्त्त तोडपोड गये कोरे स्थानीम ऺनत भूल्माॊकन सनभनतको नसपारयस फभोन्त्जभ नागरयक याहत,
ऺनतऩूनतष तथा आनथषक सहामता सम्फन्त्धी ननदे न्त्शका, २०६६ को प्रावधान अनुसाय ननजराई
उऩरब्ध गयाउन गृह भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

श्री सूचना तथा सञ्चाय
भन्त्रारम

11,200

नेऩार सयकाय भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।४।२७ को ननणषमानुसाय सूचना तथा सॊ चाय
6020153

आनथषक सहामता

भन्त्रारमका टे न्त्ननकर अवपसय (सह-सन्त्चव प्रा.) श्री दीऩक काफ्रे राई थऩ आनथषक सहामता
उऩरब्ध गयाउन सूचना तथा सॊ चाय भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

107,414

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।४।२७ को ननणषमानुसाय खानेऩानी तथा सयसपाइ कामाषरम
श्री खानेऩानी तथा सयसपाई
भन्त्रारम

रुकुभभा कामषयत खा.ऩा.स.टे . (या.ऩ.अनॊ.प्र.) श्री कणषफहादुय फोहोया (क.सॊ .नॊ. १४९८२८) को
6020153

आनथषक सहामता

श्रीभनत गामरी के.सी. फोहोयाराई उऩचाय गयाउॉ दा रागेको खचष नन.से.नन.,२०५० को ननमभ ९५
फभोन्त्जभ आनथषक सहामता उऩरब्ध गयाउन खानेऩानी तथा सयसपाइ भन्त्रारमको नाभभा यकभ
ननकासा।
ु वस याजस्व खाताभा जम्भा बएकोरे उक्त याजस्व दान्त्खराको बौचयफाट
धयौटी वाऩतको यकभ बर

श्री बौनतक ऩूवाषधाय तथा
मातामात भन्त्रारम

6020173

कय वपताष

500,000

ववगतभा सेवा प्राप्त गनष प्रमोग नबएको मवकन बएभा एकर खाता कोष सॊ चारन ननदे न्त्शका,
ु ानी गनष बौनतक ऩूवाषधाय
२०७२ को ब्मवस्था अनुरुऩ वाइ. वऩ. कन्त्स्रनसन प्रा. नर. राई बक्त
तथा मातामात भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

200,000

धयौवट खाताभा जम्भा गनुष ऩने यकभ बूरवस याजस्व खाताभा जम्भा गये को हुॉदा जम जन्त्भबूनभ
श्री कृवष ववकास भन्त्रारम

6020173

कय वपताष

ननभाषण सेवा,

PAN No. 300043965(केदाय थाऩा) राई वपताष गने प्रमोजनको रानग कृवष

ववकास भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

25,000

धयौवट खाताभा जम्भा गनुष ऩने यकभ बूरवस याजस्व खाताभा जम्भा गये कोरे भनास्रु टे निङ
श्री ऩशुऩॊऺी ववकास भन्त्रारम

6020173

कय वपताष

कन्त्सनष ( 305007359) राई वपताष गने प्रमोजनको रानग

ऩशुऩॊऺी ववकास भन्त्रारमको

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

56,000

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।३।३१ को ननणषमानुसाय दुया सभाज, केन्त्न्त्रम कामाषरम, फसुन्त्धया
6020153

आनथषक सहामता

काठभाडौंराई आनथषक सहामता उऩरब्ध गयाउन सॊ. ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको
नाभभा यकभ ननकासा।

300,000

आन्त्तरयक याजस्व कामाषरम, नसभया अन्त्तगषतको कयदाता श्री सत्मभ भनन चेन्त्जय एवॊ भनन रान्त्सपय
श्री आन्त्तरयक याजस्व ववबाग

6020173

कय वपताष

(स्था.रे.नॊ. ३०२२३५२३०) फाट फढी दान्त्खरा बएको आमकय वाऩतको यकभ ननजराई वपताष
ददने प्रमोजनका रानग आन्त्तरयक याजस्व ववबागको नाभभा ननकासा।

478,891

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।३।२६ को ननणषमानुसाय केन्त्माको याजधानी नैयोफीभा बएको LDCs
श्री वान्त्णज्म भन्त्रारम

6020123

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण

तथा LLDCs को फैठकभा भाननीम वान्त्णज्म भन्त्रीको नेतत्ृ वभा गएको प्रनतनननधभण्डरको भ्रभण

तथा स्वागत खचष

खचष भध्मे वान्त्णज्म भन्त्रीज्मुको बै ऩयी खचष य २ जना सहबागीको खचष उऩरब्ध गयाउन वान्त्णज्म
भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

661,937

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।२ को ननणषमानुसाय खानेऩानी तथा ढर ननकास ववबाग,
श्री खानेऩानी तथा सयसपाई
भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

ऩानीऩोखयी काठभाडौंभा कामषयत नस.नड.इ. (या.ऩ.दिनतम) श्री वहभप्रसाद गौतभ (सॊ केत नॊ.
१३९९६३) राई नन.से.नन. २०५० को ननमभ ९५ फभोन्त्जभ थऩ आनथषक सहामता उऩरब्ध
गयाउन खानेऩानी तथा सयसपाई भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

श्री ऩययाष्ट्र भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

500,000

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।७ को ननणषमानुसाय ऩूव ष याष्ट्रऩनतज्मू को उऩचाय सम्फन्त्धी खचष
व्मवस्थाऩनका रानग ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

6,000,000

इन्त्रफनस गण, म्माग्दीफाट नरराभ बएको टोमोटा डफर नमाफ वऩकअऩ गाडीको नरराभ
श्री यऺा भन्त्रारम

6020173

कय वपताष

सकायकताष श्री जमनायामण ते रीराई प्रचनरत कानून य स्वीकृत भाऩदण्ड फभोन्त्जभ यकभ वपताष
ददने प्रमोजनका रानग यऺा भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

श्री सॊघीम भानभरा तथा
स्थानीम वव.भन्त्रारम

श्री सॊघीम भानभरा तथा
स्थानीम वव.भन्त्रारम

600,500

प्रचनरत कानुन वभोन्त्जभ सम्ऩूणष प्रवक्रमाहरु ऩुया गयी सवोच्च अदारतको पैसरा वभोन्त्जभको ववष्णु
6020143

भुआव्जा

दत्त बट्टको जग्गा खुवटमा भवटमायी सडकभा ऩये कोरे सो जग्गाको ऺनतऩूनतष उऩरव्ध गयाउने
प्रोजनाथष सॊघीम भानभरा तथा स्थानीम वव.भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

5,578,600

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।२ को ननणषमानुसाय न्त्जल्रा ववकास सनभनतको कामाषरम
6020153

आनथषक सहामता

दोरखाका मो.अ. तथा प्र.अ. श्री यघुनाथ भहत (सॊ केत नॊ. १४९८०५) राई थऩ आनथषक सहामता
उऩरब्ध गयाउन यकभ ननकासा।

500,000

श्री वान्त्णज्म भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।२ को ननणषमानुसाय वान्त्णज्म भन्त्रारमका उऩसन्त्चव श्री
ददऩकयाज ऩाण्डे राई उऩचाय खचष वाऩत आनथषक सहामता ददने प्रमोजनका रानग यकभ ननकासा।

500,000

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।२३ को ननणषमानुसाय प्रचनरत कानून य भाऩदण्ड फभोन्त्जभ खचष
श्री ऩययाष्ट्र भन्त्रारम

6020123

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण
तथा स्वागत खचष

गने गयी सम्भाननीम उऩयाष्ट्रऩनतज्मू को नेतत्ृ वभा असॊ रग्न आन्त्दोरनको १७ औ ॊ न्त्शखय सम्भेरनभा
बाग नरन जाने प्रनतनननधभण्डरको भ्रभण खचष रु.50,32,000।- य सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मू को
ु याष्ट्र सॊ घको ७१ औ ॊ भहासबाभा बाग नरन जाने प्रनतनननधभण्डरको भ्रभण खचष
नेतत्ृ वभा सॊ मक्त
रु.2,75,63,175।- सभेत ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

32,595,175

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।१६ को ननणषमानुसाय भा. स्वास््म भन्त्रीज्मू को नेतत्ृ वभा
श्री स्वास््म भन्त्रारम

6020123

प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण

श्रीरॊ काभा हुने 69th Session of the WHO Regional Executive for South East Asia

तथा स्वागत खचष

कामषक्रभभा सहबागी हुन जाने प्रनतनननध भण्डरराई प्रचनरत ऐन ननमभ य स्वीकृत भाऩदण्ड
फभोन्त्जभ भ्रभण खचष उऩरब्ध गयाउन स्वास््म भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

श्री श्रभ तथा योजगाय
भन्त्रारम

श्री ऩययाष्ट्र भन्त्रारम

6020123

6020123

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

643,231

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।३।९ को ननणषमानुसाय श्रभ तथा योजगायभन्त्री ददऩक फोहयाज्मू को
नेतत्ृ वभा भरे नसमा भ्रभणभा गएको प्रनतनननध भण्डरको खचष भ्रभण खचष ननमभावरी फभोन्त्जभ खचष
रे ख्ने गयी श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

554,702

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।२६ को ननणषमानुसाय सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मू को नेतत्ृ वभा
बायत भ्रभणका रानग प्रनतनननध भण्डरको भ्रभण खचष प्रचनरत कानून य भाऩदण्ड फभोन्त्जभ खचष गने
गयी ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

11,114,290

भन्त्न्त्रऩरयषदको २०७३।५।१६ य २०७३।५।२६ को ननणषमानुसाय गौयी फुढा, फेरडाडी१कन्त्चनऩुय (८ राख), न्त्चन्त्कु चौधयी, थाऩाऩुय-२ कैरारी (५ राख), सुननर मादव, रुन्त्म्फनी सा.
श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

न.ऩा. १० रुऩन्त्दे ही (५ राख), याभेश्वय ऩासी, फोधवाय-३ रुऩन्त्दे ही (५ राख) य भहम्भद भैरुवद्धन
य अकोरवा-७ यौतहट (१० राख) राई आनथषक सहामता उऩरव्ध गयाउन गृह भन्त्रारमको
नाभभा ननकासा।

श्री उद्योग भन्त्रारम
श्री सॊघीम भानभरा तथा
स्थानीम वव.भन्त्रारम
यकभान्त्तय ननकासा गएको
भन्त्रारम/ननकाम

6020173

6020153
व.उ.शी.न.

कय वपताष

आनथषक सहामता
फजेट शीषषक

3,300,000

ु वश याजस्व खाताभा जम्भा गये को
सुवप्रभ वाइन प्रा.नर.फाट धयौटी खाताभा जम्भा गनुऩ
ष ने यकभ बर
कायण यकभ वपताष गने प्रमोजनका रानग उद्योग भन्त्रारमको नाभभा ननकासा।

100,000

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७३।५।२३ को ननणषमानुसाय दुगभ
ष ऺेर ववकास सनभनतका ना.सु. श्री
सुम ष प्रसाद ये ग्भीराई थऩ आनथषक सहामता उऩरब्ध गयाउन यकभ ननकासा।
वववयण

500,000
यकभ

बौनतक सुववधा

6020204

बै ऩयी आउने -साधायण प्रशासन 6020233

बै ऩयी आउने -साधायण प्रशासन 6020233

बौनतक सुववधा

नेऩारी याजदुतावास, नमाॉ ददल्रीफाट सॊ चारन हुने आनथषक कुटनीनतक कामषक्रभहरुराई थऩ

प्रशासन

व्मवन्त्स्थत य प्रबावकायी फनाउन ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

बै ऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

6020153

आनथषक सहामता

यावष्ट्रम ऩुनननभाषण कोष

6028014

यावष्ट्रम ऩुनननभाषण कोष

बै ऩयी आउने -साधायण प्रशासन 6020233

बै ऩयी आउने -साधायण प्रशासन 6020233
बौनतक सुववधा

6020204

बै ऩयी आउने -साधायण प्रशासन 6020233

बै ऩयी आउने -साधायण प्रशासन 6020233

व्मवन्त्स्थत य प्रबावकायी फनाउन ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा।

बै ऩयी आउने -साधायण

आनथषक सहामता

बै ऩयी आउने -साधायण प्रशासन 6020233

नेऩारी याजदुतावास, नमाॉ ददल्रीफाट सॊ चारन हुने आनथषक कुटनीनतक कामषक्रभहरुराई थऩ

दुई जना ववऻहरुको घयबाडा वाऩतको यकभ ब ुक्तानी ददने प्रमोजनाथष दे हाम फभोन्त्जभ यकभान्त्तय
प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ खचष गने गयी वव.वऩ. सॊ ग्रहारम सनभनत सुन्त्दयीजर काठभाडौराई
सॊ ग्रहारम सॊ चारनको रानग

यकभान्त्तय ननकासा।

ु म्ऩफाट
कामषक्रभ स्वीकृत गयाई प्रचनरत कानून फभोजभ खचष गने गयी ऩशुऩनतऺेर नबरका बक
ऺनतग्रस्त ऩुयातान्त्त्वक भहत्वका सम्ऩदाहरुको ऩुनननषभाषणका रानग थऩ यकभ यकभान्त्तय ननकासा।

प्रशासन

गयी साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमको नाभभा थऩ ननकासा।

बै ऩयी आउने -साधायण

प्रचनरत कानुन य स्वीकृत भाऩदण्ड वभोन्त्जभ खचष गने गयी ववदे शन्त्स्थत ननमोगहरुभा नेऩारको

प्रशासन

यावष्ट्रम ददवस भनाउने प्रमोजनका रानग ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको नाभभा थऩ ननकासा।

बौनतक सुववधा

फनाउने प्रमोजनका रानग कामषक्रभ स्वीकृत गयाई प्रचनरत कानून एवॊ स्वीकृत भाऩदण्ड फभोन्त्जभ
खचष गने गयी गृह भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा।

सत्म ननरुऩण तथा भेरनभराऩ आमोगका रानग पननषचय खरयद गनष थऩ यकभ ननकासा।
प्रचनरत कानून य स्वीकृत कामषववनध/ भाऩदण्ड फभोन्त्जभ न्त्मू न ववजकीकयणको साभान खरयद गने

प्रशासन

प्रमोजनका रानग बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा।

प्रशासन

1,000,000

250,000,000

4,100,000
20,000,000

नेऩार सयकायरे सभाजका ववनबन्न व्मन्त्क्तहरुराई प्रदान गने ववबूषण (अरॊ काय, भानऩदवी य ऩदक)

बै ऩयी आउने -साधायण

बै ऩयी आउने -साधायण

2,094,000

ननकासा।

ननजाभनत सेवा ददवस, २०७३ का रानग प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ नभतव्ममी तरयकारे खचष गने

प्रशासन

350,000

ऩूवयष ाष्ट्रऩनतज्मू को ननवासको घयबाडा य ऩानी तथा नफजुरी वाऩतको यकभ य याष्ट्रऩनतको कामाषरमका

बै ऩयी आउने -साधायण

बै ऩयी आउने -साधायण

5,250,000

112,669,400
300,000
50,000,000

नायामणवहटी दयवाय ऩरयसय नबर यहे को भहे न्त्र भन्त्न्त्जरको ब ुक्तान हुन फाॉकी ववद्युत भहसुर
ु ानी गने प्रमोजनको रानग सॊ स्कृनत ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा थऩ यकभ
बक्त
यकभान्त्तय ननकासा।

4,301,192

