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

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

कास्क�, पोखरा उपमहानगरपा�लका-१२ का पुणर् बहादुर गुरूङलाई क्ष�तपु�तर् उपलब्ध गराउन गृह मन्�ालयको नाममा रकम 

�नकासा । 5000

�ी भन्सार �बभाग 6020183 अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत)

मे�डसेल्स दरवारमागर् काठमाण्ड�लाई रु.५१३६०५।-, नारायणी �समेन्ट उ�ोग �ा.�ल.लाइ रु.१८१३३२।-, वागमती 

इन्टरनेशनल इन्टर�ाइजेजलाई रु. ४९६३००।- र रुपन्देह�, �सक्टहन गा.�व.सं-६ �काश पाण्डेलाई राजस्व रकम 

रु.२६८४४।-�फतार् गनर् भन्सार �वभागका नाममा रकम �नकासा 1218081
�ी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०/८/२७ को �नणर्यानुसार क्ष�तपू�तर् वापत स्वास्थ्य सेवा �वभागको नाममा रकम �नकासा । 500000
�ी सं. पयर्टन तथा नाग�रक 

उ�यन मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०/९/२५ को �नणर्यानुसा। नेपाल मगर �व�ाथ� संघ अरुण स्मृ�त पुरस्कारको ला�ग संस्कृ�त. 

पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 100000
�ी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०।९।१८ को �नणर्यानुसार का.म.न.पा.का �ी भरतमणी  ज�मलाई औष�ध उपचार (आ�थर्क 

सहायता) को ला�ग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 300000

�ी स ंघीय मा�मला तथा स्थानीय 

�व.मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०/९/१९ को �नणर्यानुसार अन्तरार्��य द�लत �वकास मन्च नेपाललाई भारतमा आयोजना भएको 

अन्तरार्��य द�लत सम्मेलनमा भाग �लएका सहभागीहरुलाई आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन स ंघीय मा�मला तथा स्थानीय 

�वकास मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 540000

�ी उजार्  मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०/१०/९ को �नणर्यानुसार इ.महेन्� �वलास ब�ाचायर्को उपचार खचर् (आ�थर्क सहायता) उजार् 

मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 500000

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०/१०/९ को �नणर्यानुसार �.ज.हरु लाल बहादुर ख�ा र �ेमहर� �े�लाई औषधी उपचार 

आ�थर्क सहायता वापत जनह� रू.एक लाखका दरले गृह मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा। 200000

�ी कानून, न्याय, सं.सभा तथा 

सं.मा.मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०/९/२५ को �नणर्यानुसार सव�च्च अदालतका मा.न्याया�धश �ी रामकुमार �साद शाहज्यूलाई 

आ�थर्क सहायता स्वरुप थप उपचार खचर् उपलब्ध गराउन सव�च्च अदालतको नाममा रकम �नकासा । 5039107

�ी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०/१०/९ को �नणर्यानुसार काठमाड�, बालुवा गा.�व.स.६ का उपेन्� �साद भण्डार�को छोरा 

�व�पन भण्डार�लाई  उपचाराथर्  आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा 

। 150000
�ी म., बा.तथा समाज कल्याण 

मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०।९।२५ को �नणर्यानुसार G.P.Koirala Foundation for Democreacy, Peace and 

Development लाई �दने गर�  म., बा.तथा समाज कल्याण मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 1500000

�ी गृह मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

मिन्�प�रषदको �म�त २०७०।१०।९ को �नणर्यानुसार रा��य अनुसन्धान �वभागका अ. अ�धकृत व�� नारायण फ�जूलाई 

औष�ध उपचार वापत आ�थर्क सहायता गृह मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 100000

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

(२०७० माघ म�हना)



�ी बािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

२०७०/१०/२ मा भारतको नयाँ �दल्ल�मा आयोजना भएको पाँच� SAARC Business Leaders Conclave मा सहभागी 

��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् �योजनको ला�ग बािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 472538

�ी उ�ोग मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०/८/२८ को �नणर्यानुसार पेरुको �लमामा सयु� रा� सघीय औ�ो�गक �वकास सगठनको १५ 

औं साधारण सभामा भाग �लन जानु भएका सिचवज्यूलाई �मण खचर् उपलब्ध गराउन उ�ोग मन्�ालयको नाममा रकम 

�नकासा । 421037

�ी बािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

भारतको Attari ICP-India मो अवलोकनमा जाने ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर्, �मण खचर् �नयमावल�,२०६४ को �नयम 

१४(४) अनुसूची ५ बमोिजम  बािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 628125

�ी पररा� मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

दिक्षण अ��काका पूवर् रा�प�त स्व. नेल्सन मण्डेलाको ��ान्जल� सभामा मा.मन्�ीज्यू समेत भाग �लन जाँदाको नपूग खचर्  

पररा� मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 130197

�ी पररा� मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

नेपाल र संयु� अ�धराज्यको सम्बन्ध स्थापनाको २०० बषर् पुग्न लागेको सन्दभर्मा आयोजना हुने  कायर्�ममा सिचवज्यूको 

नेतृ�वमा सहभागी ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् पररा� मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 1024912

�ी अथर् मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

उपसिचव �ी कैलासराज पोखरेलको इटल�को रोममा  IFAD को Governing Council को ३७  औं वैठकमा भाग �लएको 

�मण खचर् अथर् मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 56475

�ी अथर् मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

सहसिचव �ी मधु कुमार मरा�सनीको अ��याको �भयनामा OPEC Fund  सँग ऋण सम्झौता गनर् जाँदाको �मण खचर् अथर् 

मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 197831

�ी अथर् मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

�ान्समा आयोजना हुने FATF Plenary and workshop Group Meeting  मा कानून सिचवज्यूको नेतृत्वमा सहभागी 

��त�न�ध मण्डलहरुको �मण खचर् अथर् मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 1419458

�ी बन तथा भू-संरक्षण मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

मिन्�प�रषदको �म�त २०७०।१०।२३ को �नणर्यानुसार सयु� अ�धराज्यको लण्डनमा आयोजना हुने London Conference 

on Illegal Wildlife Trade मा सहभागी हुने �मण्डलको �मण खचर् बन तथा भू-संरक्षण मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा 

। 611297

�ी  �वज्ञान, ��व�ध तथा 

वातावरण मन्�ालय 6020123

��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्

जापानमा आयोजना हुने UNFCCC को Cop 19/ CMP को न�तजा समीक्षा तथा Cop 20 को भावी �दशामा छलफल 

बैठकमा भाग �लन जाने �मण्डलको �मण खचर् �नयमानुसार भु�ानी गन� गर� �वज्ञान ��व�ध तथा वातावरण मन्�ालयको 

नाममा रकम �नकासा । 40193

�ी पररा� मन्�ालय 6020113 �विश� ब्यि�को �मण खचर्

इण्डोने�सयाको वाल�मा आयोजना हुने छैटौ वा�ल �जातािन्�क मन्चमा पररा� सिचवज्यूको नेतृत्वमा भाग �लन जाने दुइ 

सदस्ययीय ��त�न�धमण्डमलको ला�ग  पररा� मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 462825

रकमान्तर �नकासा गएको 

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

िशक्षा मन्�ालय 6020153 आ�थर्क सहायता

म.प.को �म�त २०७०।९।२५ को �नणर्यानुसार स�हद रामनाथ दाहाल अध्ययन तथा अनुसन्धान म�को ला�ग आ�थर्क 

सहायता उपलव्ध गराउन िशक्षा मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 3100000



दो�ो साना शहर� खानेपानी तथा 

सरसफाई आयोजना 6021063 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म �नम्नानुसार रकमान्तर �नकासा स्वीकृत । 820000
दो�ो साना शहर� खानेपानी तथा 

सरसफाई आयोजना 6021064 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म �नम्नानुसार रकमान्तर �नकासा स्वीकृत । 450000

जल तथा ऊजार् आयोग 6021064 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म  जल तथा उजार् आयोगको सिचवालयको पूँिजगत परामशर् सेवाको �योजनको ला�ग रकमान्तर �नकासा। 4200000
कानून, न्याय, सं�वधानसभा तथा 

संसद�य मा�मला मन्�ालय 6021063 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म

काठमाण्ड� िजल्ला अदालत वार एशो�सयसनको भवन �नमार्ण गन� �योजनको ला�ग कानून, न्याय, सं.सभा तथा 

सं.मा.मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 5000000

नगरपा�लका अनुदान 6021063 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म

काठमाण्ड� उपत्यकाको सडक �वस्तार एवं सुधारको ला�ग स ंघीय मा�मला तथा स्थानीय �व.मन्�ालयको नाममा रकमान्तर 

�नकासा । 150000000

रा��य अ�भलेखालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

रा��य अ�भलेखालयको चालु खचर् व्यवस्थापनका ला�ग संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालयको नाममा देहाय 

बमोिजम रकमान्तर �नकासा । 725000
भंसार कायार्लयहरु (गस्ती टोल� 

समेत) 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

चोर� पैठार�को अ�भयोगमा जफत भएको गाडीको सुराक� तथा पुरस्कार बापत भन्सार �वभाग र राजस्व अनुसन्धान �वभागलाई 

रकम उपलब्ध गराउन अथर् मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 15000000

राजस्व अनुसन्धान �वभाग 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

चोर� पैठार�को अ�भयोगमा जफत भएको गाडीको सुराक� तथा पुरस्कार बापत भन्सार �वभाग र राजस्व अनुसन्धान �वभागलाई 

रकम उपलब्ध गराउन अथर् मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 10000000

पुरा�व �वभाग 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

जले�र भंसार कायार्लयबाट  पुरातत्व �वभागलाई उपलव्ध गराइएको िजप ममर्त गर� संचालनमा ल्याउन सं. पयर्टन तथा 

नाग�रक उ�यन मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 204595
सं�वधानसभा / व्यवस्था�पका 

संसद 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन सं�वधान सभा र व्यवस्था�पका-संसदको वैठक वस्ने भएकाले माग वमोिजम �नम्नानुसार रकमान्तर �नकासा स्वीकृत । 12000
सं�वधानसभा / व्यवस्था�पका -

संसद 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन सं�वधान सभा र व्यवस्था�पका-संसदको वैठक तयार�को ला�ग माग वमोिजम �नम्नानुसार रकमान्तर �नकासा स्वीकृत । 10105000
कुमार� चोक तथा केन्��य 

तह�सल कायार्लय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

संचालन तथा ममर्त सम्भार र सवार� साधनको ते�ो पक्ष �वमा, सडक संभार दस्तुर वापतको रकम कुमार� चोक तथा 

केन्��य तहसील कायार्लयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 101000
कोष तथा लेखा �नयन्�क 

कायार्लयहरु 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लय, ब�दर्यालाई हस्तान्तरण भई गएको सवार� साधनको ममर्त सम्भारको ला�ग रकमान्तर 

�नकासा । 200000
सहकार�  तथा  ग�रबी �नवारण 

मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

साझा �काशन (सहकार� संस्था �ल.) समस्या समाधान तथा सुदृढ�करण सुझाव उच्चस्तर�य कायर्दलको ला�ग देहाय 

बमोिजमको रकम सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 100000

स स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक 

उ�डयन मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

हुम्लामा भएको �फस्टेल एयर दुघर्टना जाँच आयोग र जोमसोममा भएको नेपाल वायु सेवा �नगमको िट्वनेटर जहाज दुघर्टना 

जाँच आयोगका पदा�धका�रहरुको पा�र��मक, कायार्लय सम्विन्ध र �व�वध खचर् व्यवस्थापन गनर् देहाय वमोिजम रकमान्तर 

�नकासा । 315000

पररा� मन्�ालय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन पररा� मन्�ालय र अन्तगर्त कायार्लयहरुका ला�ग देहायका खचर् शीषर्कमा रकमान्तर �नकासा । 36899000



नेपाल� राजदूतावासहरु 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन पररा� मन्�ालय र अन्तगर्त कायार्लयहरुका ला�ग देहायका खचर् शीषर्कमा रकमान्तर �नकासा । 81132000

महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन �नम्नानुसारको रकम  महालेखा पर�क्षकको कायार्लयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 3500000

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

सै�नक ऐन, २०६३ पुनरावलोकनको ला�ग सरोकारवाला �व�भ� पक्षसंग अन्तरकृया कायर्�म/गो�ी संचालन गनर् रक्षा 

मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 1000000

बाल कल्याण कायर्�म 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०।१०।९ को �नणर्यानुसार नेपाल वाल संगठनलाई शसतर् अनुदान स्वरुप रकम उपलव्ध गराउन 

 म., बा.तथा समाज कल्याण मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा । 10000000

गो�ारा हुलाक 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

गो�ारा हुलाक कायार्लयमा कायर्रत हुलाक�, हल्कारा, कायार्लय सहयोगी, सेक्यू�रट� गाडर् आ�द कमर्चार�हरुलाई पा�र��मक 

उपलव्ध गराउने �योजनाथर् देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा । 1745000

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

�नजामती सेवा �दवसका ला�ग देहाय वमोिजमको रकमान्तर �नकासा ग�रएको व्यहोरा �म�त २०७०।१०।२७ को 

�नणर्यानुसार अनुरोध छ । 2358659

�वशेष अदालत 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

अदालतको फैसला वमोिजम ��तवाद� �ी पृथ्वीराज �संहलाई ��ाउ गन� छ जना कमर्चार�/�हर�लाई �ोत्साहन रकम 

उपलव्ध गराउन  सव�च्च अदालतको नाममा रकमान्तर �नकासा । 254250

पुन�नमार्ण तथा पुनस्थार्पन 

कायर्�म 6020233 भैपर� आउने -साधारण �शासन

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७०।१०।२३ को �नणर्यानुसार स्वेिच्छक अवकाश रोजेका तत्का�लन माओवाद�का पूवर् लडाकुहरु 

राजकुमार का�कर्लाई रु. २,५०,०००।- र पुष्पा नेपाल�लाई रु.५,००,०००।- उपलव्ध गराउन शािन्त तथा पुन�नर्मार्ण 

मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा । 750000
कोष तथा लेखा �नयन्�क 

कायार्लयहरु 6020204 भौ�तक सु�वधा को.ले.�न.का. भ�पुरको फ�नर्चर र मेिशनर�का ला�ग �नम्नानुसारको रकमान्तर �नकासा । 600000
भंसार कायार्लयहरु (गस्ती टोल� 

समेत) 6020204 भौ�तक सु�वधा भन्सार जांचपास प�रक्षण कायार्लयलाई फ�नर्चर र मेिशनर� औजारको ला�ग भन्सार �वभागको नाममा रकमान्तर �नकासा । 900000
भंसार कायार्लयहरु (गस्ती टोल� 

समेत) 6020204 भौ�तक सु�वधा सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कायार्लयको online UPS को व्या�� ख�रद गनर् भन्सार �वभागको नाममा रकमान्तर �नकासा । 300000
सं�वधानसभा / व्यवस्था�पका -

संसद सिचवालय 6020204 भौ�तक सु�वधा

सं�वधान सभा र व्यवस्था�पका-संसदको वैठक कक्ष ममर्त संभार समेतका ला�ग माग वमोिजम �नम्नानुसार रकमान्तर �नकासा 

स्वीकृत । 9015000

आन्त�रक राजस्व कायार्लयहरु 6020204 भौ�तक सु�वधा

आन्त�रक राजस्व कायार्लय पोखराको  Shed, Compound Wall, भान्छा लगायत �नमार्णको ला�ग आन्त�रक राजस्व 

�वभागबो नाममा रकमान्तर �नकासा । 3022000

अन्य शहर� सडक 6020204 भौ�तक सु�वधा

मेची भन्सार कायार्लय अगा�डको ए�ोच सडक �नमार्णको ला�ग भौ�तक पुवार्धार तथा यातायात मन्�ालयको नाममा रकमान्तर 

�नकासा । 18495000

सश� �हर� बल 6020204 भौ�तक सु�वधा

सं�वधान सभा �नवार्चन २०७० को �योजनाथर् खर�द भएका सवार� साधन, मेिशनर� औजार र सावर्ज�नक �नमार्णमा देहाय 

बमोिजम सश� �हर� बलको नाममा रकमान्तर �नकासा । 239377430
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