
निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

श्री सवोच्च अदालत 6020113 ववशशष्ट ब्यशिको भ्रमण खचष
मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।५।१३ को निणषयािसुार मा.न्त्या.श्री कल्याण शे्रष्ठज्यूको टकी  भ्रमणको  भ्रमण 
खचष बापत सवोच्च अदालतको िाममा रकम निकासा । 298306

श्री स्वास््य तथा 
जिसंख्या मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।२ को निणषयािसुार पूवष मन्त्री चक्र प्रसाद वास्तोलाको और्धी उपचार 
वापतको आनथषक सहायता रकम  उपलब्ध गराउिे प्रयोजिाथष स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा 
रकम निकासा । 5000000

श्री कािूि, न्त्याय, 
सं.सभा तथा 
सं.मा.मन्त्रालय 6020133 अनतनथ सत्कार

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।२० को निणषयािसुार ILA Nepal को आयोजिामा International 

Conference on Economic, Social and Cultural Rights- Justiciable and Accessibility Issues in South-Asia 

सम्मेलिको अनतनथ सत्कार खचष बापतको रकम भिुािी गिष रकम निकासा। 500000

श्री अथष मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण 
तथा स्वागत खचष

शचिमा संचानलत कायषक्रममा भाग नलए बापत सहसशचव श्री मशणराम ओझाज्यूको ववमा खचष बापत रु 
५१२४।- तथा दै.भ्र.भ. बापत रु. ९०५९।- गरी रु. १४१८३।- तथा प्रसे सल्लाहकार श्री गजेन्त्र 
ववष्टको दै.भ्र.भ. बापत रु. १५९५७।- भिुािी गिष रकम निकासा । 30140

श्री प्रधािमन्त्री तथा 
मं.प.को कायाषलय 6020113 ववशशष्ट ब्यशिको भ्रमण खचष

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।२० को निणषयािसुार अवियाको नभयिामा सम्पन्न Resumed Fifth Session 
of the Implimentation Review Group कायषक्रममा सहभागी हिु जाि ुभएका प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण 
खचष बापतको रकम  प्रधािमन्त्री तथा मशन्त्रपररर्द्को  कायाषलयको िाममा रकम निकासा। 454129

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता
बिेपा-५, काभ्रपेलाञ्चोकका परकार कृष्ण प्रसाद न्त्यौपािे समेत ४ जिाको और्धी उपचार वापतको रकम गहृ 
मन्त्रालयको िाममा निकासा । 44008

श्री उजाष  मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण 
तथा स्वागत खचष

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।३० को निणषयािसुार भारतमा भएको साकष  उजाष मशन्त्रहरुको पााँचौ वैठकमा 
माििीय मन्त्रीज्यूको िेततृ्वमा गएको प्रनतनिधमण्डलको भ्रमण खचष उजाष मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 272734

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।३० को निणषयािसुार गोरखा नसम्जङु गा.वव.स.-६ का मतृक लाक्पा 
तामाङको िशजकको हकदारलाई क्षनतपूनतष तथा आनथषक सहायता शजल्ला प्रशासि कायाषलय गोरखा मार्ष त 
उपलव्ध गराउि गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 1000000

अथष मन्त्रालय ववववध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७1 कानतषक मवहिा)



श्री उद्योग मन्त्रालय 6020163 भन्त्सार वर्ताष

एकद्बार सनमनतको नमनत २०७१।४।२७ गतेको ३०५ औ वैठकबाट निणषय भए वमोशजमको जम्मा रु. 
६१०९९९०२।- भन्त्सार महशलु वर्ताष गिे प्रयोजिका लानग उद्योग मन्त्रालय मार्ष त उद्योग ववभागलाई 
निकासा ददि  । 61099902

श्री सवोच्च अदालत 6020113 ववशशष्ट ब्यशिको भ्रमण खचष

सवोच्च अदालतका मा. न्त्यायानधश श्री ओम प्रकाश नमश्र र पिुरावेदि अदालत तलुसीपरुका मा. का.म.ु मखु्य 
न्त्यायानधश श्री आिन्त्द मोहि भट्टराईलाई कोलम्बो भ्रमण गदाषको भ्रमण खचष उपलब्ध गराउि सवोच्च 
अदालतको िाममा रकम निकासा । 128887

श्री अथष मन्त्रालय 6020133 अनतनथ सत्कार

UN का उप महासशचवको िेततृ्वमा आएको प्रमण्डल र भारतका प्रधािमन्त्रीको िेततृ्वमा आएको प्रमण्डलको 
आनत्यता बापतको खचष रकम क्रमश रु. ४२५०४१।- र रु. ५२३२५६३।- परराि मन्त्रालयको िाममा 
निकासा । 5657604

श्री प्रधािमन्त्री तथा 
मं.प.को कायाषलय 6020113 ववशशष्ट ब्यशिको भ्रमण खचष

सशचव श्री राजमुाि नसंह मल्लको िेततृ्वमा जेिेभामा आयोजिा हिुे Commitee on Economic, social and 
Cultural Right को ५३ औ अनधवेशिमा भाग नलि जािे प्रनतनिनधमण्डलको भ्रमण खचष निकासा । 882200

श्री म., बा.तथा समाज 
कल्याण मन्त्रालय 6020123

प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण 
तथा स्वागत खचष

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।७।१० को निणषयािसुार मा.मन्त्रीज्यूको िेततृ्वमा थाइल्याण्ड भ्रमणमा गएको 
प्रनतनिनधमण्डलको भ्रमण खचष मवहला वालवानलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 476969

श्री शशक्षा मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण 
तथा स्वागत खचष

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।७।१० को निणषयािसुार मा.मन्त्रीज्यूको िेततृ्वमा भारत भ्रमणमा गएको 
प्रनतनिनधमण्डलको भ्रमण खचष शशक्षा मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 301028

रकमान्त्तर निकासा 
गएको मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

आददवानस / जिजानत 
उत्थाि राविय प्रनतष्ठाि 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

आददवानस / जिजानत उत्थाि राविय प्रनतष्ठािमा कायषरत ववगत वर्षमा महंगी भत्ता नलएका स्थायी 
कमषचारीहरुले मार पाउिे गरी  आददवासी / जिजानत उत्थाि राविय प्रनतष्ठािको िाममा रकमान्त्तर निकासा 
। 456000

पंचेश्वर बहउुद्धेश्यीय 
आयोजिा 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।२० को निणषय अिसुार सेप्टेम्वर २२-२३, २०१४ सम्म पञ्चशे्वर ववकास 
प्रानधकरणको Governing Body को वैठक सम्पन्न गदाष लागेको खचष भिुािी गिष उजाष मन्त्रालयको िाममा 
रकमान्त्तर निकासा । 1354409



समरजंग कम्पिी कायाषलय 6021063
भैपरर आउिे- ववकास 
कायषक्रम

१८औ ंसाकष  शशखर सम्मेलि आयोजिाथष िेपाल लगायत साकष  रािहरुको झण्डा खरीद गिष समरजंग 
कम्पिीलाई भिुािी गिष गहृ मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 586000

रेनडयो प्रसार सेवा 
ववकास सनमनत 6021063

भैपरर आउिे- ववकास 
कायषक्रम

१८औ ंसाकष  शशखर सम्मेलि आयोजिाथष रेनडयो िेपाललाई कायषक्रमहरु प्रशारण गिे प्रयोजिको लानग श्री 
सूचिा तथा सञ्चार मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 4700000

साकष  तथा नबमस्टेक 
गनतववनध 6021063

भैपरर आउिे- ववकास 
कायषक्रम

१८औ ंसाकष  शशखर सम्मेलि आयोजिाथष ववनभन्न ५५ वटा सवारी साधिहरु भाडामा नलिे प्रयोजिको लानग 
श्री परराि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 39852000

शजल्ला ववकास सनमनत 
अिदुाि 6021023

दैवी प्रकोप राहत तथा 
पिुस्थाषपिा

अववरल वर्ाषको कारणले सखेुत शजल्लामा भएको क्षनतको भौनतक संरचिा संरक्षणका लानग प्राथानमकताका 
आधारमा कायषक्रम तयार गरी नियमािसुार स्वीकृत गराई खचष गिे गरी संघीय मानमला तथा स्थािीय ववकास 
मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 100000000

ववशेर् भवि निमाषण तथा 
सम्भार नडनभजि 6020204 भौनतक सवुवधा

साकष  शशखर सम्मेलिको आयोजिाका लानग भवि निमाषण तथा संभार प्रयोजिाथष शहरी ववकास मन्त्रालयको 
िाममा रकमान्त्तर निकासा । 157777829

कोर् तथा लेखा 
नियन्त्रक कायाषलयहरु 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

सरुाकी कनमशि वापत र वीमा, सवारी दताष वापतको रकम महालेखा नियन्त्रक कायाषलयको िाममा रकम 
निकासा । 163000

राहदािी ववभाग 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

राहदािी ववभागका कम्प्यटुर अपरेटर-९ जिा र कायाषलय सहयोगी-४ जिालाई सेवा करारमा काम लागाउि 
परराि मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 1608000

निजामती वकताबखािा 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

राजस्व अिसुन्त्धाि ववभागमार्ष त हस्तान्त्तरण भइ आएको सवारीसाधिको ममषत सम्भार चाल ुआ.व.को 
ववनियोशजत बजेट बाट खचष गिे गरी सरुाकी र परुस्कार एवं िामसारी खचष प्रयोजिको लानग सामान्त्य प्रशासि 
मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 365000

प्रधािमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररर्द्को कायाषलय 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

प्रधािमन्त्री सहायता कोर्मा  जम्मा हिुे गरी प्रधािमन्त्री तथा मं.प.को कायाषलयको िाममा थप रकम 
निकासा । 1000000

प्रशासकीय अदालत 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

प्रशासि सधुार सझुाव सनमनत २०७० को प्रनतवेदि छपाई कायषको लानग प्रशासकीय अदालतको िाममा रकम 
निकासा । 467225

वैदेशशक रोजगार ववभाग 6020183 अन्त्य वर्ताष (वैदेशशक समेत)
एस.ओ.एस. म्यािपावर सनभषसेस प्रा.नल. लाई जररवािा वर्ताष गिे प्रयोजिको लानग श्री श्रम तथा रोजगार 
मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 100000

प्रहरी प्रधाि कायाषलय 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

िेपाल प्रहरी तर्ष  स.नि. पदको लानग भएको ववज्ञापिको लानग लोकसेवा आयोगबाट माग भई आए 
बमोशजमको रकम गहृ मन्त्रालयको िाममा निकासा । 5000000



साकष  तथा नबमस्टेक 
गनतववनध 6020204 भौनतक सवुवधा

१८औ साकष  शशखर सम्मेलिको लानग मेशशिरी सामाि, अनतथी सत्कारको लानग परराि मन्त्रालयको िाममा 
रकम निकासा । 6735405

साकष  तथा नबमस्टेक 
गनतववनध 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

१८औ साकष  शशखर सम्मेलिको लानग मेशशिरी सामाि, अनतथी सत्कारको लानग परराि मन्त्रालयको िाममा 
रकम निकासा । 24396725

साकष  तथा नबमस्टेक 
गनतववनध 6020204 भौनतक सवुवधा

१८औ साकष  शशखर सम्मेलि ब्यवस्थापिको लानग आवश्यक पिे स्टेशिरी, मेशशिरी औजार जस्ता ववनभन्न 
सामाि खररद गिषको लानग परराि मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 368832

साकष  तथा नबमस्टेक 
गनतववनध 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

१८औ साकष  शशखर सम्मेलि ब्यवस्थापिको लानग आवश्यक पिे स्टेशिरी, मेशशिरी औजार जस्ता ववनभन्न 
सामाि खररद गिषको लानग परराि मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 1754086

राविय अिसुन्त्धाि ववभाग 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

राविय अिसुन्त्धाि ववभागबाट प्रकाशशत ववज्ञापि अिसुारको परीक्षा संचालि गिष गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम 
निकासा । 6000000

सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालय 6020204 भौनतक सवुवधा प्रशासि सधुार कायाषन्त्वयि तथा अिगुमि सनमनतको कायषसंचालिको लानग आवश्यक रकम निकासा । 500000

सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालय 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि प्रशासि सधुार कायाषन्त्वयि तथा अिगुमि सनमनतको कायषसंचालिको लानग आवश्यक रकम निकासा । 3344000

प्रहरी प्रधाि कायाषलय 6020204 भौनतक सवुवधा
१८औ ंसाकष  शशखर सम्मेलिको लानग िेपाल प्रहरीबाट सवारी साधि खररद गिष गहृ मन्त्रालयको िाममा 
रकम निकासा । 157741984

प्रहरी प्रधाि कायाषलय 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

१८औ ंसाकष  शशखर सम्मेलिको लानग िेपाल प्रहरीबाट सवारी साधि खररद गिष गहृ मन्त्रालयको िाममा 
रकम निकासा । 183908

जंगी अड्डा 6020204 भौनतक सवुवधा

साकष  सम्मेलिमा सहभानग हिुे नभ.नभ.आइवपको सरुक्षाको निनमत्त िेपाली सेिालाई आवश्यक पिे सवारी साधि 
खररद गिषका लानग रकमान्त्तर निकासा । 86726144

जंगी अड्डा 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

साकष  सम्मेलिको दौरािमा सरुक्षा व्यवस्थाको लानग िेपाली सेिाको लानग रकम निकासा ।
17000000

जंगी अड्डा 6021064
भैपरर आउिे- ववकास 
कायषक्रम

साकष  सम्मेलिको दौरािमा सरुक्षा व्यवस्थाको लानग िेपाली सेिाको लानग रकम निकासा ।
750000



संववधािसभा / 
व्यवस्थावपका -संसद 
सशचवालय 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

िेपाल सरकार (मशन्त्रपररर्द्) को नमनत २०७१।५।२६ को निणषय वमोशजम पूवष सांसद मञ्चलाई आनथषक 
सहायता उपलव्ध गराउि  व्यवस्थावपका-संसद सशचवालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 2000000

उद्योग मन्त्रालय 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

साकष  सम्मेलिका अवसरमा िेपाल उद्योग वाशणज्य महासंघबाट सञ्चालि हिुे Regional Conference (talk 
show) Programme का लानग उपलव्ध गराउिे गरी उद्योग मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 1000000

गहृ मन्त्रालय 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

अठारौं साकष  शशखर सम्मेलिको तयारीका सन्त्दभषमा गहृ मन्त्रालयबाट प्रशासनिक खचष (चाल ुखचष) वापत 
माग भएको रकम गहृ मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 2864000

सूचिा तथा सन्त्चार 
मन्त्रालय 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

१८ औ ंसाकष  शशखर सम्मेलिका अवसरमा गोरखापर, द राइशजङ िेपाल, मधपुकष , यवुामञ्च र मिुावाट साकष  
सम्मेलिका गनतववध सम्बन्त्धमा ववशेर्ांक प्रकाशि गिे कायषको लानग गोरखापर संस्थािलाई उपलव्ध गराउिे 
गरी सूचिा तथा सञ्चार मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 4000000

गहृ मन्त्रालय 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

िेपाल प्रहरीका लानग चाल ु खचष उपलव्ध गराउिका लानग प्रहरी प्रधाि कायाषलयका लानग १०९२४४४९, 
राविय प्रहरी प्रनतष्ठािका लानग रु.१४४००००।- क्षेनरय प्रहरी कायाषलयका लानग ५५२५६९०।- र 
महािगरीय प्रहरी कायाषलयहरुका लानग ८८०८४१४।- गरी जम्मा रु.२६६९८५५३।- गहृ मन्त्रालयको 
िाममा रकमान्त्तर निकासा। 26698553

राविय अिसुन्त्धाि ववभाग 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

१८ औ ंसाकष  शशखर सम्मेलिका लानग सरुक्षा सूचिा संकलि गिे प्रयोजिाथष राविय अिसुन्त्धाि ववभागको 
िाममा रकमान्त्तर निकासा । 10000000

सशस्त्र प्रहरी बल 6020204 भौनतक सवुवधा
१८ औ साकष  शशखर सम्मेलिको अवसरमा सशस्त्र प्रहरीका लानग गाडी खदष गिे प्रयोजिका लानग पूवष 
सहमनत अिरुुप सशस्त्र प्रहरी प्रधाि कायाषलयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 24912500

साकष  तथा नबमस्टेक 
गनतववनध 6020204 भौनतक सवुवधा

आगामी साकष  सम्मेलिमा प्रयोग हिुे मौजदुा सवारी साधिहरुको ममषत सम्भार गरी सञ्चालि गिे प्रयोजिमा 
लानग परराि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 1500000

यातायात व्यवस्था 
सदुृढीकरण आयोजिा 6020204 भौनतक सवुवधा ियााँ स्थापिा भएका यातायात ब्यवस्था तथा सेवा कायाषलयहरुको लानग आवश्यक पिे रकम थप निकासा । 12410000

यातायात व्यवस्था ववभाग 6020233
भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि ियााँ स्थापिा भएका यातायात ब्यवस्था तथा सेवा कायाषलयहरुको लानग आवश्यक पिे रकम थप निकासा । 2555000

अंचल यातायात व्यवस्था 
कायाषलयहरु 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि ियााँ स्थापिा भएका यातायात ब्यवस्था तथा सेवा कायाषलयहरुको लानग आवश्यक पिे रकम थप निकासा । 49555000



अंचल यातायात व्यवस्था 
कायाषलयहरु 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि ियााँ स्थापिा भएका यातायात ब्यवस्था तथा सेवा कायाषलयहरुको लानग आवश्यक पिे रकम थप निकासा । 513000

सवोच्च अदालत 
(प्रशासनिक खचष समेत) 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

संववधाि सभा अदालतका अध्यक्ष, सदस्य एवं कमषचारीहरुको लानग ०७१ श्रावण देशख पौर् मसान्त्त सम्मको 
६० प्रनतशतले हिुे भत्ता रकम ववतरण गिष रकम निकासा । 2671000

भनूमसधुार तथा व्यवस्था 
मन्त्रालय 6020173 कर वर्ताष

भलुवस राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम रामचन्त्र शे्रष्ठ र देवीराम पाण्डेलाई वर्ताष गिे प्रयोजिको लानग 
रकमान्त्तर निकासा । 30400

साकष  तथा नबमस्टेक 
गनतववनध 6020233

भैपरी आउिे -साधारण 
प्रशासि

१८औ साकष  शशखर सम्मेलिको सन्त्दभषमा तयारीमा खवटिे कमषचारीहरुको लानग खाजा खचष वापत परराि 
मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 1428750


