अथष मन्त्रालय ववववि शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७1 माघ मवहिा)
निकासा गएको मन्त्रालय/निकाय
श्री सं . पयषटि तथा िागररक

व.उ.शी.ि.
6020123

उड्डयि मन्त्रालय
श्री परराष्ट्र मन्त्रालय

6020153

बजेट शीर्षक

वववरण

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

मं .प.को २०७१/६/२ को निणषयािुसार मा.मन्त्रीज्यू समेतको प्रनतनिनि मण्डल र्ीि भ्रमण जााँदाको भ्रमण खर्ष

स्वागत खर्ष

सं स्कृनत. पयषटि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

आनथषक सहायता

मा.अथषमन्त्री श्री रामशरण महतज्यूको न्त्यूयोकषस्स्थत Lenox Hill अस्पतालमा उपर्ार गराउाँ दाको उपर्ार खर्ष
वापतको रकम नियमािुसार उपलब्ि गराउिे गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

श्री अथष मन्त्रालय
श्री गृह मन्त्रालय

6020123
6020153

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

ु वैठकमा सहभागी हुि ु भएका पदानिकारीहरुको हवाई वटकट वापतको
ववश्व वैंक र अन्त्तराषवष्ट्रय मुद्रा कोर्को सं यक्त

स्वागत खर्ष

रकम अथष मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

आनथषक सहायता

कैलाली स्जल्ला सुगरलाल गा.वव.स.का मािवहादुर शाही समेत म.प.को निणषयमा उल्लेस्खत १५ जिाको घर
सम्पस्ि क्षनतपूनतष रकम गृह मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

श्री म., बा.तथा समाज कल्याण

6020113

ववस्शष्ट ब्यस्क्तको भ्रमण खर्ष

मन्त्रालय

श्री भूनमसुिार तथा व्यवस्था

6020123

6020173

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

२०१४ िोभेम्वर २८ मा र्ीिको कुनमङमा एनसयि पूवाषिार लगािी वैंकको स्थापिा सम्बन्त्िमा प्रमुख

स्वागत खर्ष

वाताषकारहरुको प्रथम वैठकमा सहभागी भएका पदानिकारीहरुको भ्रमण खर्ष अथष मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

कर विताष

मालपोत कायाषलय कलं कीबाट जग्गा नलखत पास गदाष बढी राजस्व दास्खला भएको रकम र्न्त्द्र कुमारी श्रे ष्ठलाई
विताष गिष रकम निकासा ।

6020163

भन्त्सार विताष

करदाता दुगड िुड एण्ड वेभरे ज प्रा.नल.लाई नियमािुसार उपलव्ि गराउिे गरी भन्त्सार महशुल विताष वापतको
रकम भन्त्सार ववभागको िाममा रकम निकासा ।

श्री भन्त्सार नबभाग

6020163

भन्त्सार विताष

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय

951647
204104

6020123

6020123

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

२० अक्टोवरदे स्ख ७ िोभेम्वर २०१४ सम्म दस्क्षण कोररयाको बुसािमा सं र्ानलत ITU Plenipotentiary

स्वागत खर्ष

Conference मा मा.मन्त्रीज्यूको िेतत्ृ वमा भाग नलदाको भ्रमण खर्ष वापतको रकम सूर्िा तथा सञ्चार मन्त्रालयको

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा
स्वागत खर्ष

257230

27304
56250
183699

इ.ओ.एल.प्रा.नल. समेत ५ वटा उद्योग िमषहरुले बढी बुझाएको भन्त्सार महशुल नियमािुसार विताष ददिे गरी
भन्त्सार ववभागको िाममा रकम निकासा ।

श्री सूर्िा तथा सञ्चार मन्त्रालय

283897

कायषक्रममा भाग नलि जािुभएका सस्र्व श्री ििवहादुर तामाङको भ्रमण खर्ष वापतको रकम नियमािुसार उपलव्ि

मन्त्रालय
श्री भन्त्सार नबभाग

667639

२६-३० जिवरी २०१५ सम्म स्स्वजरल्याण्डको जेिेभामा भएको World Congress on Juvenile Justice
गराउिे गरी मवहला, वालवानलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

श्री अथष मन्त्रालय

रकम

466718

िाममा निकासा ।

994374

गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

186831

मा. परराष्ट्र मन्त्रीको िेतत्ृ वमा भएको जापािको भ्रमणमा भएको म.पको निणषयको आिारमा नियमािुसार खर्ष गिे

श्री सहकारी तथा गरीवी निवारण

6020123

मन्त्रालय
श्री परराष्ट्र मन्त्रालय

6020173

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

क्यािडाको क्युवेकमा आयोजिा भएको दोस्रो अन्त्तराषवष्ट्रय सहकारी सम्मेलिमा भाग नलि जािु भएका रा. सहकारी

स्वागत खर्ष

सं घ नल.का मा. केशव वडाल र मा. ओमदे वी मल्ललाई भ्रमण खर्ष बापत सो सं घलाई रकम उपलब्ि गराउि

कर विताष

रकम निकासा ।

स्थािीय Embassy of Egypt का राजदूत Baher Nabil Abdelfattah Helmy ले व्यस्क्तगत प्रयोजिको लानग खररद
गरे को पेट्रोल तथा नडजेलमा लागेको भन्त्सार महशुल विताष गिे प्रयोजिको लानग रकम निकासा ।

श्री स्वास््य तथा जिसं ख्या

6020123

मन्त्रालय
श्री म., बा.तथा समाज कल्याण

6020123

मन्त्रालय
श्री सवोच्र् अदालत
श्री भन्त्सार नबभाग

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

िोभेम्वर ७-९, २०१४ मा भारतको ियााँ ददल्लीमा आयोजिा भएको 6th World Ayurveda Congress मा

स्वागत खर्ष

मा.स्वास््यमन्त्री सवहतको प्रनतनिनिमण्डल सहभागी हुाँदाको भ्रमण खर्ष नियमािुसार उपलब्ि गराउिे गरी स्वास््य

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा
स्वागत खर्ष

6020123
6020123

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

तथा जिसं ख्या मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

6020133

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण खर्ष उपलब्ि गराउि

मवहला बालबानलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको िाममा

रकम निकासा ।

इलाम स्जल्लाका स्जल्ला न्त्यायािीश श्री प्रकाश ढुं गािालाई जापाि भ्रमण जााँदाको भ्रमण खर्ष उपलब्ि गराउि

स्वागत खर्ष

सवोच्र् अदालतको िाममा रकम निकासा ।

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

िेव्रुअरी ५ र ६, २०१५ मा अष्ट्रेनलयाको मेलविषमा आयोजिा हुिे भन्त्सार प्रमुखहरुको वैठकमा सहभागी हुि र

स्वागत खर्ष

िेव्रुअरी १२ र १३ , २०१५ मा वेस्ल्जयमको व्रुसेल्समा आयोजिा हुिे WCO Change of The Agreement on

अनतनथ सत्कार

८-९ जिवरी २०१५ सम्म इजरायलका कृवर् मन्त्रीको िेतत्ृ वमा िेपाल भ्रमणमा आउिु भएका प्रनतनिनिको
आनत्यका लानग लागेको खर्ष वापत रकम कृवर् ववकास मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

श्री कािूि, न्त्याय, सं .सभा तथा

6020123

सं .मा.मन्त्रालय

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

श्रीलं काको महान्त्यायानिवक्ताको कायाषलय स्थापिा भएको १३० औ वावर्षकोत्सवको उपलक्ष्यमा दस्क्षण, दस्क्षण पूव ष

स्वागत खर्ष

र पूवी एस्शयाका महान्त्यायानिवक्ताको सम्मेलि कायषक्रमा भाग नलि जािुभएका महान्त्यायानिवक्ता श्री वावुराम
काँ ु वरलाई न्त्यायानिशहरुको पाररश्रनमक, सेवाको शतष र सुवविा सम्बन्त्िी ऐि, २०२६ को दिा ५ को उपदिा

श्री सं . पयषटि तथा िागररक

6020123

उड्डयि मन्त्रालय
श्री स्वास््य तथा जिसं ख्या

6020153

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

श्री स्वास््य तथा जिसं ख्या

आनथषक सहायता

नसररसे -६ उदयपुरका पुव ष सं वविािसभाका सदस्य श्री मोहि बहादुर खरीलाई और्नि उपर्ार बापत आनथषक
सहायता उपलब्ि गराउि स्वास््य मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

6020153

आनथषक सहायता

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा
स्वागत खर्ष

24695
152703

1000000
222333

60974
20387
261000

म.प.को नमनत २०७१।१०।२ को निणषयािुसार िेपाल सरकार (म.प.) को निणषयमा उल्लेस्खत श्री इन्त्द्रबहादुर
गुरुङ सवहत ५ जिाको और्नि उपर्ारबापत आनथषक सहायता उपलब्ि गराउि स्वास््य मन्त्रालयको िाममा रकम

6020123

112691

नडसेम्बर २३-२७, २०१४ मा नतब्बतको ल्हासास्स्थत ८ सदस्यीय प्रनतनिनि मण्डल भ्रमणमा भाग नलदाको िपुग
रकम सं स्कृनत, पयषटि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

मन्त्रालय
श्री परराष्ट्र मन्त्रालय

(३) वमोस्जम दै निक भ्रमण भिा वापतको रकम निकासा ।

स्वागत खर्ष

मन्त्रालय

14676

१६दे स्ख १८ मंनसर २०७१ मा र्ीिको जुहाईमा आयोजिा भएको कायषक्रम माििीय मन्त्रीज्यूको िेतत्ृ वमा गएको

Trade Facilitaion ववर्यको कायषक्रममा सहभानगताको लानग भ्रमण खर्ष वापत रकम निकासा।
श्री कृवर् ववकास मन्त्रालय

775130

निकासा ।

2010494

मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

1093599

र्ीिका ववदे श मन्त्री H.E. Mr. Wang Yi ले िेपाल भ्रमण गदाषको भ्रमण खर्ष प्रयोजिको लानग परराष्ट्र

श्री बास्णज्य तथा आपूनतष मन्त्रालय 6020123

श्री गृह मन्त्रालय

6020153

प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा

माििीय राज्यमन्त्रीज्यूलाई २०७१ माघ ६ गते दे स्ख ९ गते सम्म अमेररकाको लस भेगासमा आयोजिा भएको

स्वागत खर्ष

कायषक्रममा भाग नलि जााँदाको भ्रमण खर्ष उपलब्ि गराउि वास्णज्य तथा आपुनतष मन्त्रालयको िाममा रकम

आनथषक सहायता

निकासा ।

335400

रावष्ट्रय मािव अनिकार आयोगको नसिाररस बमोस्जम सािु यादव सुिसरी रु. ३ लाख, रहमत अली मोरङ १५
ु १ लाख, होटल मानलक सुनिल कुमार र्ौिरी कामदारहरु ववशाल साह, निरस
हजार, ववजय सााँवा ताप्लेजङ
र्ौिरी, राम बलाम र्ौिरी, उमेश मानलक नसराहा र होटकका पाहुिा इ. गेहेि महजषिलाई जिही रु ५ हजार का
दरले ३० हजार र पूणष लामा रामेछाप रु. ३ लाख गरी जम्मा ७ लाख ४५ हजार क्षनतपुनतष उपलब्ि गराउि गृह

श्री शास्न्त्त तथा पुिनिषमाषण

6020153

आनथषक सहायता

मन्त्रालय

मन्त्रालयकोिाममा रकम निकासा।
मं .प.को नमनत २०७१/०७/१० को निणषयािुसार गोरखा िुजेल गा.वव.स.की गंगामाया अनिकारीलाई ववशेर्

745000

राहतस्वरुप रु. २० लाख एकमुष्ठ उपलब्ि गराउिे र जीवियापिको लानग रु १ करोड बैकमा जम्मा गरी सो
खाताबाट मानसक रुपमा प्राप्त हुिे ब्याज मार निजले स्झक्ि पाउिे र

सो खाताको ब्यवस्थापि शास्न्त्त तथा

पुिनिषमाषण मन्त्रालयले गिे गरी रकम निकासा ।
रकमान्त्तर निकासा गएको

व.उ.शी.ि.

बजेट शीर्षक

वववरण

मन्त्रालय/निकाय
पुरािव ववभाग

6020153

आनथषक सहायता

जििायक वव.वप.कोइरालाको एकसय वर्ष स्शर्कषमा ऐनतहानसक िोटो प्रदशषिीको लानग आनथषक सहायता उपलव्ि
गराउि सं . पयषटि तथा िागररक उड्डयि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा ।

सूर्िा तथा सन्त्र्ार मन्त्रालय

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

6021024

दै वी प्रकोप राहत तथा पुिस्थाषपिा

सुिार
िेपाल खाद्य सं स्थाि

रकमान्त्तर निकासा ।

अरनिको राजमागष (जुरे-बारववसे खण्ड) को बैकस्ल्पक सडक निमाषण कायष बापत िेपाली सेिालाई रकम उपलब्ि
गराउि रकम निकासा ।

6021023

दै वी प्रकोप राहत तथा पुिस्थाषपिा

मुग ु स्जल्लाको अनसिा वपडीत जिताका लानग खाद्यान्न ढु वािी उपलब्ि गराउिे प्रयोजिाथष बास्णज्य तथा आपूनतष
मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा ।

गृह मन्त्रालय

6020153

आनथषक सहायता

मस्न्त्रपररर्दबाट निणषय भए वमोस्जम केन्त्द्रीय हज सनमनतलाई उपलव्ि गराउि गृह मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर
निकासा ।

िेपाल भारत क्षेरीय व्यापार तथा

6021064

भै परर आउिे- ववकास कायषक्रम

िगरपानलका अिुदाि

2000000
17054000
12500000
900000

1000000
6021023

दै वी प्रकोप राहत तथा पुिस्थाषपिा

ववरे न्त्द्रिगर िगरपानलकामा बाढीबाट क्षनतग्रस्त पुवाषिार सं रर्िाहरुको पुिनिषमाषण तथा पुिस्थाषपिाको लानग संघीय
मानमला तथा स्थािीय वव.मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा ।

िेपाल विलाटे नलक ब्यूरो

1000000

मुस्ग्लङ िारायणगढ सडक आयोजिाको लानग पुस्ाँ जगत खर्षको लानग थप रकम रकमान्त्तर निकासा ।

यातायात आयोजिा: मुस्ग्लङ
िारायणगढ खण्ड सडक

रकम

रे नडयो िेपाल र िेपाल टे नलनभजिलाई आपसमा गानभ सावषजनिक सेवा प्रसारकको रुपमा सञ्चालि गिे प्रयोजिको
लानग आवश्यक पिे कािूनि र सं स्थागत सं रर्िा तयार गिे प्रयोजिाथष सूर्िा तथा सञ्चार मन्त्रालयको िाममा

रणिीनतक सडक पुिस्थाषपिा तथा

12000000

6020204

भौनतक सुवविा

िेपाल विलाटे नलक व्यूरोको निनमि दे हाय अिुसार रकमान्त्तर निकासा ।

98357000
500000

प्रिािमन्त्री तथा मस्न्त्रपररर्द्को

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

कमषर्ाररको क्षमता ववकासको लानग कमषर्ारर तानलम शीर्षकमा रकमान्त्तर निकासा ।

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

अन्त्तराषवष्ट्रय मुद्रा कोर्मा िेपालको कायम कोटाको Valuation Adjustment

कायाषलय
पशुपालि (मासुजन्त्य र दुग्िजन्त्य)
कजाष तथा पशुिि कायषक्रम
स्मारक सं रक्षण तथा दरबार

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

हेरर्ाह कायाषलय (भक्तपुर)
िेपाली राजदूतावासहरु, स्थायी

ु ािी गिे प्रयोजिको लानग
को भक्त

रकमान्त्तर निकासा ।
6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

वैदेस्शक रोजगार ववभाग

1872000
6020204

भौनतक सुवविा

वैदेस्शक रोजगार ववभाग अन्त्तगषत खोनलएका ४ वटा ियााँ कायाषलय स्थापिा गदाष भ ुक्तानि ददि वााँवक रहे को थप
रकम रकमान्त्तर निकासा ।

वैदेस्शक रोजगार ववभाग

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

वैदेस्शक रोजगार ववभाग अन्त्तगषत खोनलएका ४ वटा ियााँ कायाषलय स्थापिा गदाष भ ुक्तानि ददि वााँवक रहे को थप
रकम रकमान्त्तर निकासा ।

शहरी ववकास तथा भवि निमाषण

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

आवास सम्बन्त्िी जााँर्वुझ आयोगको म्याद थप भएकोले थप दावयत्वको लानग रकमान्त्तर निकासा ।

6021064

भै परर आउिे- ववकास कायषक्रम

काठमाण्डौं उपत्यका ववकास प्रानिकरणको कायषक्रम अन्त्तगषत शहरी शौन्त्दयष कायम राख्ने प्रयोजिको लानग

नबभाग
काठमाण्डौ उपत्यका ववकास
प्रानिकरण
जुद्ध वारुणयन्त्र कायाषलय

रकमान्त्तर निकासा ।
6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

मन्त्रालय मािषत जुद्ध वारुण यन्त्र कायाषलयको िाममा निका

आपरह-गडखार-कुिे सडकका लानग आवश्यक पिे रकम रकमान्त्तर निकासा ।

6021064

भै परर आउिे- ववकास कायषक्रम

मेकानिकल तानलम

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

यास्न्त्रक तालीम केन्त्द्र लनलतपुरका लानग रकमान्त्तर निकासा ।

िेपाली राजदूतावासहरु, स्थायी

6020204

भौनतक सुवविा

िेपाली दुतावास, पेररसका लानग निकासा हुिेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

सडकहरु

नियोगहरु र महावास्णज्य
दू ताबासहरु

िेपाली राजदूतावासहरु, स्थायी
नियोगहरु र महावास्णज्य
दू ताबासहरु

3250000
500000
1706526
90415000

वावर्षक रुपमा आवश्यक रकम बजेटमै प्रस्ताव गिे र भववष्यमा बजेट ववनियोजिको सीमा वावहर गई खर्ष िगिे
ु ािी गिे प्रयोजिका लानग गृह
गरी KUKL, िेपाल ववद्युत प्रानिकरण र िेपाल टनलकमको वक्यौता महशुल भक्त

क्षेरीय तथा पयषटकीय महत्त्वका

191000

मलेनसयाको जोहरवारुमा सम्पकष कायाषलय स्थापिा गिे प्रयोजिका लानग परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

नियोगहरु र महावास्णज्य
दू ताबासहरु

1331379926

करारका कमषर्ारीहरुको पाररस्श्रमक भ ुक्तािीको लानग िपुग रकम स्मारक सं रक्षण तथा दरबार हेरर्ाह कायाषलय
(भक्तपुर) को िाममा निकासा ।

6020233

500000

5234570
20000000
200000

1090000
6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

िेपाली दुतावास, पेररसका लानग निकासा हुिेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा निकासा ।
567000

कृवर् ववकास मन्त्रालय

6021023

दै वी प्रकोप राहत तथा पुिस्थाषपिा

मुग ु स्जल्लाको अनसिा प्रभाववत क्षेरमा राहत कायषक्रम सं र्ालिको लानग कृवर् ववकास मन्त्रालयको िाममा
रकमान्त्तर निकासा ।

महालेखा परीक्षकको कायाषलय

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

महालेखा पररक्षकको तलव र पोशाख खर्ष शीर्षकमा िपुग रकम रकमान्त्तर निकासा ।

गृह मन्त्रालय

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

सीमा ब्यवस्थापि र सुरक्षा सम्बन्त्िी िेपाल भारत सह सस्र्वस्तरीय बैठककोलानग िपुग हुिे रकम ब्यवस्थापि गिष

68600

थप रकम रकमान्त्तर निकासा ।
सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालय

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

आगामी आ.व.को लानग आवश्यक पिे रकम बजेट ववनियोजिमा िै प्रस्ताव गिे गरी हाललाई निम्िािुसारको
रकमान्त्तर थप निकासा ।

महालेखा नियन्त्रक कायाषलय

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

20000000

600000
2294373

ु ानि गिुप
महालेखा नियन्त्रक कायाषलय मािषत राजस्व अिुसन्त्िाि ववभागलाई भक्त
ष िे सुरावक तथा प्रनतवेदक कनमशि
रु. १०,६५,०००।-, महालेखा नियन्त्रक कायाषलयको लानगर सञ्चालि तथा ममषत खर्ष रु. १,५०,०००।- र
को.ले .नि.का. िुवाकोटको लानग सञ्चालि तथा ममषत खर्ष रु.२,००,०००।- गरी जम्मा रु. १४,१५,०००।-

कोर् तथा लेखा नियन्त्रक

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

कायाषलयहरु

रकमान्त्तर निकासा ।

ु ानि गिुप
महालेखा नियन्त्रक कायाषलय मािषत राजस्व अिुसन्त्िाि ववभागलाई भक्त
ष िे सुरावक तथा प्रनतवेदक कनमशि
रु. १०,६५,०००।-, महालेखा नियन्त्रक कायाषलयको लानगर सञ्चालि तथा ममषत खर्ष रु. १,५०,०००।- र
को.ले .नि.का. िुवाकोटको लानग सञ्चालि तथा ममषत खर्ष रु.२,००,०००।- गरी जम्मा रु. १४,१५,०००।-

साकष तथा नबमस्टे क गनतववनि

405000

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

रकमान्त्तर निकासा ।

1010000

श्रोतको प्रत्याभूनत िै िनलएको सावषजनिक खरीद ऐि/नियमको पालिा भए /िभएको र खर्ष नमतव्ययी
ु ािी गिष
भए/िभएको सम्बन्त्िमा सम्बस्न्त्ित लेखा उिरदायी अनिकृतले िै स्जम्मेवारी नलिे गरी नियमािुसार भक्त
साकष सम्मेलिमा भएको आनत्यता तथा होटल खर्ष वापतको रकम परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर

िेपाली राजदूतावासहरु, स्थायी

6020204

भौनतक सुवविा

नियोगहरु र महावास्णज्य
दू ताबासहरु

निकासा।

िेपाली दुतावास, ओटावा (क्यािडा) का लानग नियमािुसार सवारी सािि (Flagged Car) खररद गिे गरी परराष्ट्र
मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

4386000
8166000

िेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठाि

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

िेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठािको लानग निम्िािुसारको रकमान्त्तर निकासा ।

अध्यागमि कायाषलयहरु

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

अध्यागमि कायाषलय, नर.अ.वव. गौर्रमा रहेका कम्यूटर सम्बन्त्िी उपकरण ममषत सं भार गिे प्रयोजिको लानग
रकमान्त्तर निकासा ।

कारागार कायाषलयहरु

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

कारागार व्यवस्थापि ववभाग अन्त्तरगत रहेको केन्त्द्रीय अस्पतालको लानग िपुग रकम
सीमानभर रही खर्ष गिे गरी

जुद्ध वारुणयन्त्र कायाषलय

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

32401906

नमतव्यवयतापूवक
ष बजेटको

निम्ििािुसार रकमान्त्तर निकासा स्वीकृत ।

जुद्ध वारुण यन्त्र कायाषलयमा कायषरत अग्िी नियन्त्रण तिषका कमषर्ारीहरुलाई २ ददिको पुिताषजगी तानलम
सं र्ालि गिे प्रयोजिको लानग गृह मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा ।

300000
10700000
47000

घरे ल ु तथा सािा उद्योग नबकास

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

घरे ल ु तथा सािा उद्योग नबकास कायषक्रम (२७ स्जल्ला) को लानग दे हाय अिुसार थप रकम रकमान्त्तर निकासा।

कायषक्रम (२७ स्जल्ला)
समाज कल्याण कायषक्रम (जेष्ठ

3053000
6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

िागररक कायषक्रम समेत)
िेपाल सं गीत तथा िाट्य प्रज्ञा

निकासा ।
6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

प्रनतष्ठाि
िेपाल लनलतकला प्रज्ञा प्रनतष्ठाि

एस्जङ िेपाललाई जेष्ठ िागररक सम्बन्त्िी अिुसन्त्िािमूलक लेख रर्िा प्रकास्शत गिष िपुग रकम रकमान्त्तर

िेपाल सं गीत तथा िाट्य प्रज्ञा प्रनतष्ठािको लानग तलव वापत रु.३५,००,०००।-. भिा वातप रु.२०,००,०००।, घरभाडा वापत रु.९,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु. १,२४,००,०००।- िपुग रकम रकमान्त्तर निकासा ।

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

िेपाल लनलतकला प्रनतष्ठाि (अरनिको ग्यालरी तथा िेशिल म्युस्जयम समेत) का लानग दे हाय अिुसारको
रकमान्त्तर निकासा ।

स्थािीय यातायात पूवाषिार क्षेरगत 6021064

भै परर आउिे- ववकास कायषक्रम

कायषक्रम
राष्ट्रपनत र् ुरे - तराई मिेश

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

सं रक्षण ववकास सनमनत
रावष्ट्रय युवा पररर्लि कायषक्रम

रकम रकमान्त्तर निकासा ।

राष्ट्रपनत र् ुरे - तराई मिेश सं रक्षण ववकास सनमनतको लानग ववनभन्न कायषक्रम सं र्ालि गिष थप रकम रकमान्त्तर
निकासा ।

6020153

आनथषक सहायता

ु ाको आरोहणका लानग सं जय पस्ण्डत िाउण्डे शि िेपालको
दस्क्षण अमेररकाको सवोच्र् स्शखर माउण्ट अकांगव
िाममा आनथषक सहयोग उपलब्ि गराउि रकम निकासा ।

गृह मन्त्रालय

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

रावष्ट्रय प्रजातस्न्त्रक ददवस मिाउिे प्रयोजिका लानग गृह मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा ।

ऊजाष मन्त्रालय

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

स्झमरुक जलववद्युत आयोगिामा भएको क्षनत बापतको क्षनतपुनतष रकम उपलब्ि गराउि उजाष मन्त्रालयको िाममा
रकमान्त्तर निकासा ।

भूनमसुिार कायषक्रम, मुक्त कमैया

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

र हनलया पुिस्थाषपि
सं स्कृनत प्रवद्धषि कायषक्रम

मोलुङ िाउण्डेशिको िाममा जारी भएको गत आ.व.को र्ेक िसावटएकोले सो र्ेक बापतको रकम भ ुक्तािी गिष
भूनमसुिार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा।

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

सं सद सस्र्वालय
गृह मन्त्रालय

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

लानग थप रकम रकम रकमान्त्तर निकासा ।

6020233

भै परी आउिे -सािारण प्रशासि

165000000
500000
800000
4227235
97089
300000

2989493

िेब्रअरी १०-११, २०१५ मा पोखरामा आयोजिा भएको सीमा व्यवस्थापि र सुरक्षा सम्बन्त्िी िेपाल-भारत सहसस्र्वस्तरीय बैठकका लानग नमतव्यवयतापूवक
ष खर्ष गिे गरी गृह मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर निकासा

स्शक्षा मन्त्रालय

80000000

यस मन्त्रालयको नमनत २०७१।९।२५मा सहमती ददइएको निणषय दे स्ख दावयत्व नसजषिा हुिे गरी ब्यवस्थावपका
सं सद सस्र्वालयमा काजमा कायषरत कमषर्ारीहरुलाई प्रोत्साहि भिा र खाजा खर्ष उपलब्ि गराउिे प्रयोजिको

6020233

17500000

नमतब्ययी तवरले खर्ष गिे गरी मठ मस्न्त्दरहरुको भेवटघाटी ब्यवस्थापि गिष गठि भएको सनमनतलाई बैठक भिा,
खाजा खर्ष लगायतको कायषको लानग रकमान्त्तर निकासा ।

सं वविािसभा / व्यवस्थावपका -

12400000

कायषक्रम कायाषन्त्वयि गदै जााँदा रकम निकासा ददि सवकिे गरी हाललाई जनडवुटी क्षेर पहुाँर् मागष (मुग ु रु.
१करोड, अछाम रु. १ करोड, बझाङ रु. १ करोड, बैतडी रु. २ करोड र बाजुरा रु. ३ करोड) को लानग थप

6020233

500000

सवारी सािि ममषतको लानग स्शक्षा मन्त्रालयको िाममा दे हाय बमोस्जम रकमान्त्तर निकासा ।

500000
300000

