
�नकासा गएको मन्त्रालय/�नकाय व.उ.शी.न. बजेट शीषर्क �ववरण रकम

श्री म., बा.तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता
मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।५।१० को �नणर्यानुसार म�हला तथा वालवा�लका कायार्लय, 
कैलाल�का म.�व.अ. श्री ह�र�प्रया बमलाई उपचाराथर् रकम �नकासा । 500,000

श्री कृ�ष �वकास मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता
मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।५।२८ को �नणर्यानुसार कृ�ष �वकास कायार्लय मकवानपुरका 
योजना अ�धकृत बासुदेव शमार्लाई उपचाराथर् रकम �नकासा । 500,000

श्री अथर् मन्त्रालय 6020123
प्र�त�न�ध मण्डलको भ्रमण 
तथा स्वागत खचर्

मंगो�लयाको उलनवटोरमा २३ दे�ख २७ सेप्टेम्वर २०१३ सम्म संचालन हुन ेAPG/EAG 
Joint Typology and Capacity Building कायर्शाला भाग �लन जान ेस.स.श्री कृष्णप्रसाद 
देवकोटा समेतको प्र�त�नधीमण्डलको भ्रमण खचर् रकम �नकासा । 435,009

श्री कानून, न्याय, स.ंसभा तथा स.ंमा.मन्त्रालय 6020113
�व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण 
खचर्

मा. मन्त्री ह�रप्रसाद न्योपानेज्यूको नेतृत्वमा भारतको नया ँ�दल्ल�मा भएको AALCO को 
५२ औं अ�धवेशनमा भाग �लन जाँदाको रकम �नकासा । 348,348

श्री कानून, न्याय, स.ंसभा तथा स.ंमा.मन्त्रालय 6020113
�व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण 
खचर्

मन्त्रीप�रषदको �म�त २०७०।५।१७ को �नणर्यानुसार का.म.ु स.प्र.न्या. श्री दामोदर प्रसाद 
शमार्ज्य ूसमेतको प्र�त�न�धमण्डल द��ण अ�फ्रका भ्रमणमा जाँदाको रकम �नकासा । 1,864,358

श्री अथर् मन्त्रालय 6020123
प्र�त�न�ध मण्डलको भ्रमण 
तथा स्वागत खचर्

सन २०१३ २६-३० अगष्टसम्म श्रीलंका, १९-२० अगष्टसम्म पा�कस्तान र २८-३० 
अगष्टसम्म को�रयाको �सउलमा आयोिजत �व�भन्न कायर्क्रममा सहभागी प्र�त�न�ध 
मण्डललाई हवाई �टकट उपलब्ध गराए वापत भुक्तानी �दन अथर् मन्त्रालयको नाममा 
रकम �नकासा । 3,004,995

श्री  �व�ान, प्र�व�ध तथा वातावरण मन्त्रालय 6020113
�व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण 
खचर्

०२-०४ अक्टोवर २०१३ सम्म पोल्याण्डमा सञ्चालन हुन ेCOP को वैठकमा 
मा.मिन्त्रज्यूको नेतृत्वमा भाग �लन जान ेसहस�चव श्री शंकरप्रसाद पाठकज्यूको दै�नक 
भ्रमण भत्ता प्रयोजनको ला�ग रकम �नकासा । 315,285

श्री भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्त्रप�रषद्को �म�त २०७०/६/४ को �नणर्यानुसार यातायात व्यवस्था कायार्लय 
नारायणीका शा.अ.होमराज ख�तवडालाई उपचाराथर् आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन  
भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा । 455,216

श्री  �व�ान, प्र�व�ध तथा वातावरण मन्त्रालय 6020113
�व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण 
खचर्

म.ंप.को �नणर्यानुसार ७-११ अक्टोबर २०१३ मा जापानको �मनातामामा संचालन हुन े
Conference of Pienipotentiarities on the Minamata Convention on Mercury  
सम्बन्धी कायर्क्रममा स�चवज्यूको नेतृत्वमा भाग �लन जान ेप्र�त�न�ध मण्डलको म्रमण 
खचर् �नकासा । 733,650

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 6020233
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

म.ंप.को �म�त २०७०/६/४ को �नणर्यानुसार यातना �वरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय 
स�म�तको सदस्यको नेपाल प� समथर्न जुटाउनको ला�ग  रकम �नकासा । 1,000,000

श्री महालेखा �नयन्त्रक कायार्लय 6020153 आ�थर्क सहायता
सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्त्रक कायार्लयहरु माफर्त द�लत र गैरद�लत बीचको 
अन्तरजातीय �ववाह प्रोत्साहन अनुदान �वतरण गन� प्रयोजनको ला�ग रकम �नकासा । 27,500,000

श्री अथर् मन्त्रालय 6020123
प्र�त�न�ध मण्डलको भ्रमण 
तथा स्वागत खचर्

१०-१३ अक्टोबर, २०१३ मा अमे�रकाको वा�संङ्गटन �ड.�स. मा �वश्व बै क समूह र 
अन्तरािष्ट्रय मुद्रा कोषको संयुक्त बैठक तथा १४-१८ अक्टोबर २०१३ मा फ्रान्सको 
पे�रसमा आयोजना हुन ेFATF को Plenary बैठकमा सहभागी हुन ेप्र�त�न�धमण्डलको 
भ्रमण भत्ता बापत अथर् मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा 987,007

श्री उद्योग मन्त्रालय 6020113
�व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण 
खचर्

मन्त्रीप�रषद्को �म�त २०७०।५।१७ को �नणर्यानुसार र�सयामा संचालन भएको 
अन्तरार्िष्ट्रय गुणस्तर संगठनको ३६औं महासभामा स�चवज्यूको नेतृत्वमा भाग �लन 
जाँदाको भ्रमण भत्ता समेतको रकम �नकासा । 342,587

श्री कानून, न्याय, स.ंसभा तथा स.ंमा.मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता
मन्त्रीप�रषद्को �म�त २०७०।६।१० को �नणर्यानुसार स्व.सुयर्प्रसाद पोखरेलको प�रवारलाई 
रु.५ लाख आ�थर्क सहायता रकम �नकासा । 500,000

अथर् मन्त्रालय �व�वध शीषर्कबाट भएको �नकासा तथा रकमान्तर �ववरण
(२०७० असोज म�हना)



श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता
मन्त्रीप�रषद्को �म�त २०७०।४।३ को �नणर्यानुसार मोरङ कटहर�-७ का राध ेकामतलाई 
औषधी उपचार आ�थर्क सहायता वापतको रकम �नकासा । 100,000

श्री बन तथा भ-ूसंर�ण मन्त्रालय 6020113
�व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण 
खचर्

मन्त्रीप�रषदको �म�त २०७०।६।१० को �नणर्यानुसार मा. मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा �वश्व �हंउ 
�चतुवा संर�ण मन्चको �क�गर्ज गणराज्यमा हुन ेबैठकमा भाग �लन मा. मन्त्रीज्यूको  
भ्रमण खचर् प्रयोजनका ला�ग बन तथा भूसंर�ण मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा । 97,734

श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मन्त्रीप�रषदको �नणर्यको प�र�ध�भत्र रह� थारुहट आन्दोलनको क्रममा घाइत ेभएकाहरुको 
प्रत्य� उपचार खचर् मात्र ए�कन गर� दोहोरो नपन� गर� �नयमानुसार भुक्तानी गनर् 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयको नाममा रकम �नकासा । 382,796

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 6020204 भौ�तक सु�वधा
राहदानी �वभागको फ�नर्चर, मे�शनर� औजार तथा सवार� साधनको ला�ग  परराष्ट्र 
मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा । 12,740,000

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 6020113
�व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण 
खचर्

मले�सया सरकार र नेपाल सरकार बीच हुन ेदोहोरो कर मुिक्त सम्झौता सम्बन्धी 
वातार्मा भाग �लन जान ुभएका उ.स.श्री राजेन्द्र पाण्डेको भ्रमण खचर् प्रयोजनको ला�ग 
परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा 147,967

श्री शािन्त तथा पुन�नर्मार्ण मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता
मन्त्रीप�रषदको �म�त २०७०।६।१० को �नणर्यानुसार मृतक कृष्णप्रसाद अ�धकार�को 
हकदारलाई राहत/आ�थर्क सहायता स्वरुप रु. १० लाख रकम �नकासा । 1,000,000

श्री युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता

सन ्२०१३ मा आयोिजत �ब�भन्न अन्तरािष्ट्रय प्र�तयो�गताहरुमा पदक प्राप्त गन� 
खेलाडीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गन� प्रयोजनाथर् यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाममा 
देहाय बमोिजम रकम �नकासा । 4,430,000

श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 6020113
�व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण 
खचर्

जापानमा आयोजना हुन ेEROPA को २४औं साधारण सभामा सहभागी हुन जान े
प्र�त�न�ध मण्डल भ्रमणको रकम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा �नकासा । 447,843

श्री स ंघीय मा�मला तथा स्थानीय �व.मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मन्त्रीप�रषदको �म�त २०७०।६।१७ �नणर्यानुसार िजल्ला �वकास कायार्लय ल�लतपुरमा 
कायर्रत गा.�व.स. स�चव ना.स.ु �तलकराम वोहराक� श्रीमती �तसर्ना बोहराको उपचारको 
ला�ग थप आ�थर्क सहयाता बापतको रकम उपलब्ध गराउन रकम �नकासा । 57,163

श्री महान्याया�धवक्ताको कायार्लय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्त्रप�रषद्को �म�त २०७०/६/१७ को �नणर्यानुसार सरकार� वक�ल कायार्लय काल�कोटका 
िजल्ला न्याया�धवक्ता श्री कुल प्रसाद पाण्डेका श्रीमती �खमा पाण्डेलाई उपचाराथर् थप 
आ�थर्क सहायताको ला�ग  महान्याया�धवक्ताको कायार्लयको नाममा रकम �नकासा । 500,000

रकमान्तर �नकासा गएको मन्त्रालय/�नकाय व.उ.शी.न. बजेट शीषर्क �ववरण रकम

कोष तथा लेखा �नयन्त्रक कायार्लयहरु 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

कोष तथा लेखा �नयन्त्रक कायार्लय, उदयपुरलाई सवार� साधन दतार्, संचालन तथा ममर्त, 
तेश्रो प� बीमा, सडक सम्भार दस्तूर प्रयोजनको ला�ग रकमान्तर �नकासा । 462,663

भंसार कायार्लयहरु (गस्ती टोल� समेत) 602020
भौ�तक सु�वधा भन्सार जाँचपास पर��ण कायार्लयको ला�ग फ�नर्चर, मेशीनर� औजार र पूँजीगत 

सुधारको ला�ग रकमान्तर �नकासा । 3,000,000

बृहतर जनकपुर �ेत्र �वकास प�रषद् 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

वृहत्तर जनकपुर �वकास प�रषद्को तलब, भत्ता एव ंसंचालनको ला�ग संस्कृ�त. पयर्टन 
तथा नाग�रक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 7,400,000

केन्द्र�य राहदानी कायार्लय 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

राहदानी �वभागको ला�ग देहाय बमोिजमको रकम परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर 
�नकासा । 600,000

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

�नजामती कमर्चार� आ�धका�रक ट्रेड यु�नयन �नवार्चन, प्रमुख �नवार्चन अ�धकृतको 
कायार्लयको ला�ग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 1,234,000

नेपाल जुनो�सस �नयन्त्रण आयोजना 602106
भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम

वडर् फ्ल ुरोग �नयन्त्रणका ला�ग कायर्क्रम स्वीकृत गर� खचर् व्यवस्थापन गनर् 
�नम्नानुसारको रकम कृ�ष �वकास मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर/स्रोतान्तर स्वीकृत 61,679,000

न्याय प�रषद् 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

न्याय सेवा आयोगको पर��ा संचालनका ला�ग लोकसेवा आयोगलाई रकम उपलब्ध 
गराउन रकमान्तर �नकासा । 864,000



जंगी अड्डा 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

आगामी सं�वधानसभा सदस्य �नवार्चन को ला�ग देहायका खचर् �शषर्कमा खचर् 
व्यवस्थापन गनर् जङ्गी अड्डाको नाममा रकमान्तर �नकासा । 616,104,250

नगरपा�लका अनुदान 602106
भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम

काठमाण्डौ उपत्यका सडक �बस्तारको ला�ग काठमाण्डौ महानगरपा�लकालाई अनुदान 
उपलब्ध गराउन रकमान्तर �नकासा । 101,988,000

�संचाइ मन्त्रालय 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

 सप्तकोशी डुवान कटान सम्बन्धी समस्या समाधान सुझाव स�म�त, सुनसर�को कायर् 
संचालनको ला�ग �स चाई मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 3,357,622

घरेल ुतथा साना उद्योग �बकास कायर्क्रम (४८ ि602106

भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम

घरेल ुतथा साना उद्योग �वकास स�म�तमाफर्त पाँच वट ै�वकास �ेत्रमा वस्त ु�वकास 
केन्द्रको स्थापना तथा संचालन प्रयोजनाथर् उद्योग मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर 
�नकासा । 4,433,000

घरेल ुतथा साना उद्योग �बकास कायर्क्रम (४८ ि602106

भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम

घरेल ुतथा साना उद्योग �वकास स�म�तमाफर्त पाँच वट ै�वकास �ेत्रमा वस्त ु�वकास 
केन्द्रको स्थापना तथा संचालन प्रयोजनाथर् उद्योग मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर 
�नकासा । 10,630,000

�ेत्रीय प्रशासन कायार्लयहरु 602023 भैपर� आउन े-साधारण २०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चन प्रयोजनाथर् रकमान्तर �नकासा । 5,325,000

गृह मन्त्रालय 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् गृह मन्त्रालय र 
अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा �नकासा । 20,125,000

िजल्ला प्रशासन कायार्लयहरु 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् गृह मन्त्रालय र 
अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा �नकासा । 94,250,000

इलाका प्रशासन कायार्लयहरु 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् गृह मन्त्रालय र 
अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा �नकासा । 3,060,000

िजल्ला प्रशासन कायार्लयहरु 602106
भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् गृह मन्त्रालय र 
अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा �नकासा । 500,000

रािष्ट्रय अनुसन्धान �वभाग 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् अन्तगर्त 
�नकायहरुलाई रकमान्तर  �नकासा । 18,795,000

सशस्त्र प्रहर� बल 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् अन्तगर्त 
�नकायहरुलाई रकमान्तर  �नकासा । 516,446,000

प्रहर� प्रधान कायार्लय 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् प्रहर� प्रधान 
कायार्लय र अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा । 51,982,000

नेपाल  प्रहर� अस्पताल 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् प्रहर� प्रधान 
कायार्लय र अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा । 3,736,000

रािष्ट्रय प्रहर� प्र�श�ण प्र�तष्ठान 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् प्रहर� प्रधान 
कायार्लय र अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा । 3,944,000

�ेत्रीय प्रहर� कायार्लयहरु 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् प्रहर� प्रधान 
कायार्लय र अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा । 91,681,000

प्रहर� प्रधान कायार्लय 602106
भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् प्रहर� प्रधान 
कायार्लय र अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा । 60,212,000

�ेत्रीय प्रहर� कायार्लयहरु 602106
भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम

२०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सुर�ा प्रयोजनाथर् प्रहर� प्रधान 
कायार्लय र अन्तगर्त �नकायहरुलाई रकमान्तर �नकासा । 847,000

िजल्ला प्रहर� कायार्लयहरु 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन २०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सर�ा प्रयोजनाथर् रकमान्तर �नकासा । 1,488,795,000

महानगर�य प्रहर� 602023
भैपर� आउन े-साधारण 
प्रशासन २०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सर�ा प्रयोजनाथर् रकमान्तर �नकासा । 88,564,000

िजल्ला प्रहर� कायार्लयहरु 602106
भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम २०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सर�ा प्रयोजनाथर् रकमान्तर �नकासा । 30,476,000

महानगर�य प्रहर� 602106
भैप�र आउन-े �वकास 
कायर्क्रम २०७० मंसीर ४ गते हुन ेसं�वधानसभा �नवार्चनको सर�ा प्रयोजनाथर् रकमान्तर �नकासा । 8,465,000
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