
निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

श्री आन्त्तररक राजस्व ववभाग 6020173 कर विताष

आन्त्तररक राजस्व कायाषलय नबराटिगरका करदाता  श्री पशपुनत फ्लोर नमल (हाल न्त्यूट्री िुड्स प्रा.नल.) को सदरस्याहा भएको धरौटी 
रकम र पिुः कर निधाषरण भै  कायम भएको राजस्व रकम विताष ददिे प्रयोजिका लानग आन्त्तररक राजस्व ववभागको िाममा रकम 
निकासा । 4028000

श्री भन्त्सार नबभाग 6020163 भन्त्सार विताष
Embassy of Switzerland ले कायाषलय प्रयोजिको लानग खररद गरेको पेट्रोल तथा निजलमा लागेको भन्त्सार महशलु विताष ददिे 
प्रयोजिका लानग भन्त्सार ववभागको िाममा रकम निकासा । 485200

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

मं.प.को नमनत २०७१/६/२ को निणषयािसुार सम्मािीय उपराष्ट्रपनत   श्री परमािन्त्द झाज्यूको िेततृ्वमा नमरराष्ट्र जिवादी गणतन्त्र 
र्ीिको भ्रमणमा जािे ७ सदस्यीय प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण खर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 398494

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 6020113 ववशशष्ट ब्यशिको भ्रमण खर्ष

मशन्त्रपररर्द्को नमनत २०७१।६।२ तथा २०७१।३।२० को निणषय अिसुार मा.परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको िेततृ्वमा ४ सदस्यीय 
प्रनतनिनधमण्िलको जापाि भ्रमणको भ्रमण खर्ष रु.१०,१५,०४०।- तथा इराकमा अलपर िेपालीहरु उद्धार कायषका लानग खवटि ु
भएका सह सशर्व अजुषि कान्त्त मैिालीको भ्रमण खर्ष वापतको रु.११,६७,२४५।- परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा निकासा । 2182285

श्री सं. पयषटि तथा 
िागररक उड्डयि मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

मं.प.को नमनत २०७१/६/२ को निणषयािसुार थारु कल्याणकारी सभाको एक्काएसौं महानधवेशि आयोजिा गिे प्रयोजिाथष संस्कृनत, 
पयषटि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 500000

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता
मं.प.को नमनत २०७१/६/२ को निणषयािसुार ४० राउटे पररवारलाई प्रनत पररवार रू.१००००/- का दरले आनथषक सहायता उपलब्ध 
गराउिे प्रयोजिाथष गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा। 400000

श्री स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

मं.प.को नमनत २०७१/६/२ को निणषयािसुार पााँर्थर शजल्ला िलै  जा-२ निवासी शोभा खनतविालाई और्धी उपर्ार वापतको आनथषक 
सहायता रकम उपलब्ध गराउिे प्रयोजिाथष  स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 200000

श्री उजाष  मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।५।१७ को निणषयािसुार िेपाल-भारत ववद्यतु व्यापार वाताषमा खवटएका प्रनतनिनधमण्िलको भ्रमण खर्ष 
वापतको रकम उजाष मन्त्रालयको िाममा निकासा । 294825

श्री श्रम तथा रोजगार 
मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

मशन्त्रपररर्द्को नमनत २०७१।५।१३ को निणषयािसुार वैदेशशक रोजगार प्रवद्धषि वोिषको सशर्वालयका शा.अ. श्री अजुषि कुमार 
काकीलाई निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ९५ वमोशजम और्धोपर्ाराथष आनथषक सहायता रकम श्रम तथा रोजगार 
मन्त्रालयको िाममा निकासा । 490000

श्री स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

मं.प.को नमनत २०७१/६/२ को निणषय अिसुार पूवष सभासद शान्त्ता र्ौधरीलाई और्धीउपर्ार वापतको आनथषक सहायता रकम  
स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालय िाममा निकासा । 500000

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 6020113 ववशशष्ट ब्यशिको भ्रमण खर्ष
नमरराष्ट्र भारतका ववदेश मन्त्री महामवहम श्री सरु्मा स्वराजको िेपाल सरकारको निमन्त्रणामा िेपाल भ्रमणमा रहाँदा लागेको खर्ष 
परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा निकासा । 2573009

श्री स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।४।२ को निणषयािसुार वामपन्त्थी िेता साहिा प्रधािको और्नध उपर्ार खर्ष भिुािी वापत स्वास््य तथा 
जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 1364365

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



श्री गहृ मन्त्रालय 6021023
दैवी प्रकोप राहत तथा 
पिुस्थाषपिा

मशन्त्रपररर्दबाट निणषय गराई कायषक्रम स्वीकृत गरी नियमािसुार खर्ष गिे गरी दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा कोर्को लानग रकम 
निकासा । 363591000

श्री स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

िेपाल सरकार मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।०२ को निणाषयािसुार धिरु्ा शजल्ला, र्क्कर २ निवासी राजकुमार सहिीको छोरा 
शजतेन्त्र सहिीको मगृौला रोगको उपर्ार गिषको लानग िागररक राहत क्षनतपूनतष तथा आनथषक सहायता सम्बन्त्धी कायषववनध २०६६, दोश्रो 
पररमाजषि २०७० वमोशजम और्नध उपर्ार वापत आनथषक सहायता उपलव्ध गराउि स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा रकम 
निकासा । 200000

श्री  ववज्ञाि, प्रववनध तथा 
वातावरण मन्त्रालय 6020123

प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।२ को निणषयािसुार माििीय सदस्य िा. भारतेन्त्द ुनमश्रको िेततृ्वमा अमेररकामा भएको High-Level 
Special Event  मा सहभागी हुाँदाको भ्रमण खर्ष भिुािी गिष  ववज्ञाि, प्रववनध तथा वातावरण मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 597398

श्री स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

िेपाल सरकारको नमनत २०७१।६।२० को निणषयािसुार लक्ष्मी गोदार, बसन्त्तपरु-२ तिह,ु नमिा नसग्देल, वकह-ु७ तिह,ु रामवप्रत 
पासवाि प.ुसभासद, प्रमे वकशोर शाह तेली मा.सभासद, मेघराज निर्ाद मा.सभासदलाई जिही ५ लाख र शशी शेरर्ि (सोिाम साथी) 
लाई १५ लाख औ.उ. आनथषक सहायता उपलब्ध गराउि स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 4000000

श्री अथष मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

माििीय अथषमन्त्री श्री रामशरण महत, श्री गजेन्त्र ववष्ट, श्री कृष्णप्रसाद देवकोटा र श्री िवराज भण्िारीको भ्रमण गदाष लागेको हवाई 
वटकट वापत अथष मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 837491

श्री सूर्िा तथा सञ्चार 
मन्त्रालय 6020123

प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

मशन्त्रपररर्द्को नमनत २०७१/५/१९ को निणषयािसुार माििीय मन्त्री िा.नमिेन्त्र प्रसाद ररजालज्यूको ब्रिुाई भ्रमण गदाषको भ्रमण खर्ष 
वापत सूर्िा तथा सञ्चार मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 121830

श्री उद्योग मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

मशन्त्रपररर्द्को नमनत २०७१/४/२२ को निणषयािसुार माििीय मन्त्रीज्यू समेतको प्रमण्िल टवकष  भ्रमण गदाषको भ्रमण खर्ष वापत 
उद्योग मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 594824

श्री बाशणज्य तथा आपूनतष 
मन्त्रालय 6020123

प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

मशन्त्रपररर्द्को नमनत २०७१/६/२० को निणषयािसुार माििीय मन्त्रीज्यू समेतको ढाका भ्रमण गदाषको भ्रमण खर्ष वापत  बाशणज्य 
तथा आपूनतष मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 450000

श्री बाशणज्य तथा आपूनतष 
मन्त्रालय 6020113 ववशशष्ट ब्यशिको भ्रमण खर्ष

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।६।२० को निणषयािसुार माििीय वाशणज्य तथा आपनुतष मन्त्री श्री शनुिल बहादरु थापाज्यूको भारतको 
ियााँ ददल्ली भ्रमण गिुष हुाँदाको भ्रमण खर्ष बापतको रकम श्री बाशणज्य तथा आपूनतष मन्त्रालयको िाममा निकासा । 100000

श्री स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय 6020123

प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।५।२६ को निणषयािसुार माििीय मन्त्रीज्यूको भैपरी आउिे खर्ष बापतको रकम भिुािी गिष श्री 
स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा निकासा । 29283

श्री सं. पयषटि तथा 
िागररक उड्डयि मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७१।५।१९ को निणषयािसुार २०७१।१।५ मा सगरमाथा आधार शशववर भन्त्दा मानथ गएको वहम पवहरोमा 
परी ददवंगत भएका र हराइरहेका  गरी १६ जिालाई जिही ५ लाखका दरले थप आनथषक सहायता उपलबेध गराउि संस्कृनत, पयषटि 
तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयको िाममा निकासा 8000000

श्री गहृ मन्त्रालय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
अध्यागमि कायाषलय नर.अ.वव. गौर्रमा कायषरत कमषर्ारीहरुलाई ०७१ श्रावण देशख पौर् सम्म खािा, खाजा खर्ष उपलब्ध गराउि गहृ 
मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा । 6640500



रकमान्त्तर निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

क्षेरीय नसंर्ाइ 
निदेशिालयहरु 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि मध्यमाञ्चल क्षेनरय नसंर्ाइ निदेशिालय, भनिमण्िल लनललतपरुको घरभािाको लानग रकमान्त्तर निकासा । 594000

ववश्वववद्यालय अिदुाि आयोग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
कायषक्रम स्वीकृत गराई खर्ष गिे गरी नर.वव.शशक्षण अस्पतालको संर्ालि खर्ष व्यवस्थापि गिष देहाय बमोशजम शशक्षा मन्त्रालयको 
िाममा रकमान्त्तर निकासा । 100000000

शाशन्त्त तथा पिुनिषमाण 
मन्त्रालय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

श्री शाशन्त्त तथा पिुनिषमाषण मन्त्रालयको स्थापिा पश्चात सहमनत सम्झौता कायाषन्त्वयि नसिाररस आयोग २०७१ को लानग देहाय 
बमोशजम रकमान्त्तर निकासा । 678000

भंसार कायाषलयहरु (गस्ती 
टोली समेत) 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

रसवुा भन्त्सार कायाषलयको सवारी साधि ममषत गिष तथा ियााँ सवारी साधि दताष गिे प्रयोजिको लानग भन्त्सार ववभागको िाममा रकम 
निकासा । 623050

रावष्ट्रय खेलकुद पररर्द् 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
Incheon मा भइरहेको सरौं एशशयािको स्थलगत अिगुमि भ्रमणमा जािहुिुे ५ जिा माििीय सदस्यहरु सवहत ६ जिाका लानग भ्रमण 
खर्ष र आतेजाते हवाई वटकट वापत  यवुा तथा खेलकूद मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 1230000

शहरी ववकास तथा भवि 
निमाषण नबभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि आवास सम्बन्त्धी जााँर्बझु आयोगको लानग थप रकम निकासा । 2206000
शहरी ववकास तथा भवि 
निमाषण नबभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि आवास सम्बन्त्धी जााँर्बझु आयोगको लानग थप रकम निकासा । 350000

श्रम कायाषलयहरु 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
श्रम ववभाग अन्त्तगषत निजामती कमषर्ारी आनधकाररक टे्रि यनुियि प्रमखु निवाषर्ि अनधकृतको कायाषलयको लानग श्रम तथा रोजगार 
मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 166000

काशन्त्त लोकपथ 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
काशन्त्त लोकपथ सिक आयोजिामा कायषरत करारका कमषर्ारीहरुलाई तलव/पाररश्रनमक वापत वावर्षक रुपमा आवश्यक हिुे रकम  
भौनतक पूवाषधार तथा यातायात मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 713160

प्रधािमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररर्द्को कायाषलय 6020153 आनथषक सहायता प्रधािमन्त्री सहायता कोर्मा जम्मा हिुे गरी श्री प्रधािमन्त्री तथा मं.प.को कायाषलयको िाममा थप रकम निकासा । 1000000

सहकारी  तथा  गररबी 
निवारण मन्त्रालय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

सहकारी संस्था कुमरखोद झापाका तत्कानलि सहायक लेखापाल ततृीय श्री रे्त वहादरु थापाको उपदाि रकम भिुािीको लानग 
सहकारी तथा गररवी निवारण मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 95687

शैशक्षक जिशशि ववकास 
केन्त्द 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

शैशक्षक तानलम केन्त्र धनुलखेल, काभ्रकेो बा.१.झ ५७७२ को सवारी साधि ममषत गिे प्रयोजिको लानग शशक्षा मन्त्रालयको िाममा 
रकमान्त्तर निकासा । 283449

भंसार कायाषलयहरु (गस्ती 
टोली समेत) 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

भैरहवा भन्त्सार कायाषलयले जित गरी सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयलाई हस्तान्त्तरण गरेको वलेरो शजपको कनमसि वापतको रकम भन्त्सार 
ववभागको िाममा रकमान्त्तर निकासा । 280000

संववधािसभा / 
व्यवस्थावपका -संसद 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

सशम्वधािको मस्यौदा मानथ िेपाली िागररकको सझुाव संकलि कायषको लानग श्री व्यवस्थावपका-संसद सशर्वालयको िाममा थप रकम 
निकासा । 91850000

उद्योग मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता उद्योग मन्त्रालयलाई प्राप्त २ वटा सवारी साधिको १ % भन्त्सार महसलु र ५ % सिक  ममषत सम्भार शलु्क बापत रकम निकासा । 238212


