अथर् मन्�ालय �व�वध शीषर्कबाट भएको �नकासा तथा रकमान्तर �ववरण
(२०७1 भा� म�हना)
�नकासा गएको
मन्�ालय/�नकाय

व.उ.शी.न.

बजेट शीषर्क

�ी भौ�तक पूवार्धार तथा
यातायात मन्�ालय

�ववरण

रकम

सूयर् कन्स्�क्सन एण्ड ���लङ कम्पनीलाई �नयमानुसार राजस्व �फतार् गन� �योजनको ला�ग भौ�तक पुवार्धार तथा यातायात मन्�ालयको
6020173

कर �फतार्

नाममा रकम �नकासा ।

6020173

कर �फतार्

�ी अ�मना �नमार्ण सेवालाई धरौट� रकम �फतार् �दने �योजनको ला�ग भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

47650

�ी भौ�तक पूवार्धार तथा
यातायात मन्�ालय

129000

मन्�ीप�रषदको �म�त २०७१।४।१३ को �नणर्य अनुसार सं�वधानसभा सदस्य �नवार्चन, २०७० का उम्मेदवार नरह�र आचायर्को वा६च
�ी गृह मन्�ालय

6020153

आ�थर्क सहायता

४१९ नम्वरको सवार� साधन क्ष�तपू�तर् वापतको रकम भु�ानी गन� �योजनको ला�ग गृह मन्�ालयको नाममा �नकासा ।

434767

ADB को परामशर् वैठकमा माननीय अथर् मन्�ीज्यूको नेतृत्वमा चीनको वैइिज�मा सहभाग L हुने ��त�न�धमण्डलको �मण खचर् �नकासा ।

331424

�मण तथा स्वागत
�ी अथर् मन्�ालय

6020123

खचर्

�ी स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या मन्�ालय

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७१।४।२ को �नणर्य अनुसार वामपन्थी नेता �ी साहना �धानको औषधी उपचाराथर् खचर् भएको रकम भु�ानी
6020153

आ�थर्क सहायता

�ी सूचना तथा स�ार
मन्�ालय

गन� �योजनको ला�ग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

1316897

मन्�ीप�रषदको �म�त २०७१।४।२९ को �नणर्य अनुसार �ेस यु�नयनको सम्मेलन आयोजना गन� �योजनाथर् सूचना तथा संचार मन्�ालयको
6020153

आ�थर्क सहायता

नाममा �नकासा ।

1000000

Embassy of Switzerland, Nepal ले कायार्लय �योजनका ला�ग ख�रद गरेको पे�ोल तथा �डजलमा लागेको भन्सार महशुल �फतार् गन�
�ी भन्सार �बभाग

6020163

भन्सार �फतार्

�योजनका ला�ग भन्सार �वभागको नाममा रकम �नकासा ।

503200

मिन्�प�रषदको �म�त २०६८।१।९ को �नणर्यानुसार का�ेपला�ोक िजल्ला उ�चण्डी गा.�व.स. वडा नं. ७ बस्ने अशोकमाया पोडेलाई
�ी गृह मन्�ालय
�ी उजार्

मन्�ालय

6020153
6020123

आ�थर्क सहायता

क्ष�तपु�तर् बापतको रकम उपलब्ध गराउन गृह मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

�मण तथा स्वागत

मिन्�प�रषदको �म�त २०७१।४।१७ को �नणर्यानुसार माननीय उजार् मन्�ीज्यूको नेतृत्वमा बंगलादेश �मणमा जाने ��त�न�धमण्डलको �मण

खचर्

खचर् �नकासा ।

15000
194035

ऋण असुल� पुनरावेदन न्याया�धकरणको �म�त २०६९।१२।४ को आदेशले बाद� नेपाल ब�क �ल�मटेड ��दवाद� कृष्ण काप�ट उ�ोग समेत
भएको ऋण असुल� मु�ामा �धतो �ललाम �व�� सकार गन� �ी रमेश पराजुल�लाई राजस्व रकम �फतार् गन� �योजनको ला�ग ऋण असुल�

�ी ऋण अशुल�
न्याया�धकरण

6020173

कर �फतार्

�ी युवा तथा खेलकूद
मन्�ालय

न्याया�धकरणको नाममा �नकासा।

34100

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७१/५/१३ को �नणर्यानुसार बिक्सङ् खेलाडी �ी �दपक महजर्नलाई उपचार खचर् वापत आ�थर्क सहायता रकम
6020153

आ�थर्क सहायता

उपलब्ध गराउन युवा तथा खेलकूद मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

700000

मिन्�प�रषदको �म�त २०७१।२।२९ को �नणर्यानुसार सम्मानीय �धानमन्�ी �ी सुशील कोइरालाको औष�ध उपचार खचर् वापतको रकम
�ी पररा� मन्�ालय

6020153

आ�थर्क सहायता

पररा� मन्�ालयको नाममा �नकासा ।

14338845

�ी राजस्व अनुसन्धान
�बभाग
�ी अथर् मन्�ालय
�ी उ�ोग मन्�ालय
�ी उ�ोग मन्�ालय
�ी पररा� मन्�ालय

राजस्व न्याया�धकरणको फैसला वमोिजम जफत भएको सवार� साधनको
6020173
6020123
6020123
6020123
6020123

धरौट� सदरस्याहा तथा कर दािखला गरेको रकम सवार�धनी

कर �फतार्

रामशरण �व�कमार्लाई �फतार् �दने �योजनका ला�ग राजस्व अनुसन्धान �वभागको नाममा रकम �नकासा ।

293152

�मण तथा स्वागत

वेलायतमा आयोजना हुने "Breaking down barriers to trade and investment: Changing the way regulation is delivered" �वषयक

खचर्

कायर्�ममा भाग �लने अथर् मन्�ालयका उ.स. �ी यज्ञ ढुंगेल र ह�र�साद पाण्डेको �मण खचर् बापतको रकम �नकासा ।

�मण तथा स्वागत

कायर्�ममा भाग �लने उपमहा�नद�शक �ी �रता पाण्डेको �मण खचर् बापतको रकम खा� ��व�ध तथा गुण �नयन्�ण �वभागको नाममा रकम

खचर्

�नकासा ।

�मण तथा स्वागत

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७१।३।२० को �नणर्यानुसार माननीय उ�ोग मन्�ीज्यूको भारतको मुम्बइमा सम्प� वहुमुल्य धातुका आभूषण

खचर्

सम्बन्धी �दशर्नीमा भाग �लए वापतको �मण खचर् उ�ोग मन्�ालयको नाममा �नकासा ।

�मण तथा स्वागत

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७१/२/२१ को �नणर्यानुसार म्यान्मारका �वपक्षी दलको नेतृ तथा National League for Democracy क� अध्यक्ष

खचर्

�ी आङ सान सुक�को नेपाल �मण गदार्को छुट रकम भु�ानी �दने �योजनका ला�ग पररा� मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

99302
58128
62270
373084

िजल्ला पशु सेवा कायार्लय पाल्पामा कायर्रत व�र� पशु �वकास अ�धकृत (रा.प.��.�ा.) �ी तुल्सीराम भण्डार�को सरकार� कामको
�सल�सलामा दुघर्टनामा प�र घाइते भई �नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० को �नयम ९७ (१) वमोिजम आ�थर्क सु�वधा उपलव्ध गराउने

�ी कृ�ष �वकास
मन्�ालय

6020153

आ�थर्क सहायता

�योजनका ला�ग कृ�ष �वकास मन्�ालयको नाममा �नकासा।
मिन्�प�रषद्को �म�त २०७१/५/२९ को �नणर्यानुसार

�ी गृह मन्�ालय

6020133

�ी कृ�ष �वकास
मन्�ालय

6020123

सं.सभा तथा
सं.मा.मन्�ालय

6020123

�ी पररा� मन्�ालय

रकमान्तर �नकासा
गएको मन्�ालय/�नकाय

साकर् रा�का गृह मन्�ी, गृह सिचव र अध्यागमन अ�धकार�हरुको बैठक आयोजना

अ�त�थ सत्कार

गन� �योजनका ला�ग गृ� मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

�मण तथा स्वागत

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७१/४/१७ को �नणर्यानुसार माननीय कृ�ष �वकास मन्�ीको नेतृत्वमा २सदस्यीय ��त�न�ध मण्डलको भारतको

खचर्

चे�ई �मण गदार् �मण खचर् वापतको रकम कृ�ष �वकास मन्�ालयको नाममा �नकासा ।

�मण तथा स्वागत

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७१/५/१३ को �नणर्यानुसार माननीय

खचर्

सदस्यीय ��त�न�ध मण्डलले ईरान �मण गदार् भएको �मण खचर् वापतको रकम �नकासा ।

�ी कृ�ष �वकास
मन्�ालय

10000
7000000
172959

कानून , न्याय, सं�वधानसभा तथा संसद�य मा�मला मन्�ीज्यूको नेतृत्वमा ३
818050

�नजामती सेवा �नयमावल�, २०५० को �नयम ९५ वमोिजम थप आ�थर्क सहायता उपलव्ध गराउने �योजनका ला�ग कृ�ष �वकास
6020153
6020113

व.उ.शी.न.

आ�थर्क सहायता

मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा।

�विश� ब्यि�को

मं.प.को �म�त २०७१/५/२६ को �नणर्यानुसार सम्मानीय �धानमन्�ी �ी सुशील कोइरालाज्यूको नेतृत्वमा संयु� रा� संघको

�मण खचर्

महासभामा भाग �लन जाने ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् पररा� मन्�ालयको नाममा रकम �नकासा ।

बजेट शीषर्क

�ववरण

153000
६९

औ
19024622

रकम

भैपर� आउने खेलकुद �वकास कायर्�म 6020233

साधारण �शासन

एिशयाल� खेलकुद ��तयो�गताको �न�म� नपुग हुने रकम देहाय अनुसार थप �नकासा ।

12546000

�वशेष भवन �नमार्ण तथा
सम्भार �ड�भजन

अठार� साकर् िशखर सम्मेलन आयोजनाथर् रा��य सभा गृह तथा ग्यालर� वैठक ममर्त सम्भार, सुधारर �नमार्ण एवं फ�नर्िशङ समेतको ला�ग
भौ�तक सु�वधा

सहर� �वकास मन्�ालयका नाममा रकमान्तर �नकासा ।

भैपर� आउने -

अठार� साकर् िशखर सम्मेलन आयोजनाथर् नेपाल टे�ल�भजनलाई शेयर लगानी बापत रु. १ करोड तथा रा��य समाचार स�म�तलाई �व�वध

साधारण �शासन

कायर्�म संचालन गनर् रु. १० लाख सूचना तथा संचार मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा।

भैप�र आउने-

अठार� साकर् िशखर सम्मेलन आयोजनाथर् नेपाल� सेनालाई मेिशनर� औजार ख�रद गन� �योजनको ला�ग रक्षा मन्�ालयको नाममा रकमान्तर

�वकास कायर्�म

�नकासा।

भैप�र आउने-

अठार� साकर् िशखर सम्मेलन आयोजनाथर् नेपाल �हर�लाई मेिशनर� औजार, संचार उपकरण र �स.�स.�ट.�भ. जडानको ला�ग रु. १० करोड

�वकास कायर्�म

तथा सश� �हर�लाई संचार इक्युपमेन्ट ब्यवस्थापनका ला�ग रु. १ करोड ५० लाख गृह मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा ।

भैप�र आउने-

अठार� साकर् िशखर सम्मेलन आयोजनाथर् नेपाल �हर�लाई मेिशनर� औजार, संचार उपकरण र �स.�स.�ट.�भ. जडानको ला�ग रु. १० करोड

�वकास कायर्�म

तथा सश� �हर�लाई संचार इक्युपमेन्ट ब्यवस्थापनका ला�ग रु. १ करोड ५० लाख गृह मन्�ालयको नाममा रकमान्तर �नकासा ।

भैपर� आउने -

मिन्दर- ३० लाख, हनुमानढोका दरवार-१५ लाख, पाटन दरवार- २० लाख, स्वयम्भुनाथ- १५ लाख, बौ�नाथ- ७ लाख संस्कृ�त प. तथा

साधारण �शासन

ना. उ�यन मन्�ालय

भैपर� आउने -

मिन्दर- ३० लाख, हनुमानढोका दरवार-१५ लाख, पाटन दरवार- २० लाख, स्वयम्भुनाथ- १५ लाख, बौ�नाथ- ७ लाख संस्कृ�त प. तथा

साधारण �शासन

ना. उ�यन मन्�ालय

भैप�र आउने-

मिन्दर- ३० लाख, हनुमानढोका दरवार-१५ लाख, पाटन दरवार- २० लाख, स्वयम्भुनाथ- १५ लाख, बौ�नाथ- ७ लाख संस्कृ�त प. तथा

�वकास कायर्�म

ना. उ�यन मन्�ालय

भैपर� आउने -

२०७१ भा� २७ र २८ गते काठमाड�मा संचालन हुने चौथो खुला रा��य �ग�रजा�साद कोइराला स्मृ�त कराँते ��तयो�गता २०७१

साधारण �शासन

संचलानाथर् आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन युवा तथा खेलकुद मन्�ालयको नाममा रकमान्तर

भैपर� आउने -

र�सयन सरकारको तफर्बाट अक्टोवर ३१ देिख नोभेम्वर ६, २०१४ सम्म नेपालमा आयोजना गन� भ�नएको कायर्�ममा �मतब्ययी ढंगले

संस्कृ�त �व�र्न कायर्�म 6020233

साधारण �शासन

खचर् गन� गर� रकमान्तर �नकासा ।

शािन्त तथा पुन�नर्माण

भैपर� आउने -

उच्च स्तर�य बेप�ा पा�रएका ब्यि�को छान�वन आयोग र सत्य �नरुपण तथा मेल�मलाप आयोग गठनको ला�ग अध्यक्ष र सदस्यको

साधारण �शासन

�नयुि� �सफा�रश गनर् बनेको स�म�तको ला�ग देहाय बमोिजम रकम �नकासा ।

भैपर� आउने -

कृ�ष पयर्टन मेला आयोजना गनर् �नयमानुसार खचर् गन� �योजनको ला�ग कृ�ष पयर्टन �वकास स�म�त , नलाङ, धा�दङको ला�ग रकमान्तर

साधारण �शासन

�नकासा।

रा��य समाचार स�म�त
जंगी अ�ा
�हर� �धान कायार्लय
सश� �हर� बल

6020204
6020233
6021064
6021064
6021064

बृहतर जनकपुर क्षे�
�वकास प�रषद्
सांस्कृ�तक संस्थान

6020233
6020233

�व� सम्पदा क्षे�
संरक्षण आयोजना
रा��य खेलकुद प�रषद्

मन्�ालय

6021064
6020233

6020233

नाग�रक उ�डयन
मन्�ालय

6020233

75403221
1000000
21900000
100000000
15000000
10000000
4000000
16200000
�नकासा।

300000
1000000
600000
300000

भैपर� आउने रा��य खेलकुद प�रषद्

6020233

रा��य युवा प�रचलन
कायर्�म

साधारण �शासन

नेपाल� रा��य ��केट �टमका �िशक्षक पुवुदु वा�थया दासानायेके सँग भएको सम्झौता अनुसार नपुग भएको रकम थप रकमान्तर �नकासा ।

8200000

भैपर� आउने 6020233

साधारण �शासन

मिन्�प�रषद्को �म�त २०७१/५/१९ को �नणर्यानुसार युवा संघ नेपाललाई देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

700000

