अर्ष मन्त्रालय ववववि शीर्षकबाट भएको निकासा िर्ा रकमान्त्िर वववरण
(२०७1 पुस मवहिा)
निकासा गएको मन्त्रालय/निकाय

श्री अर्ष मन्त्रालय

व.उ.शी.ि.
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बजेट शीर्षक
प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण
िर्ा स्वागि खर्ष

श्री गृह मन्त्रालय

6020153 आनर्षक सहायिा

श्री गृह मन्त्रालय

6020153 आनर्षक सहायिा

श्री गृह मन्त्रालय

6020153 आनर्षक सहायिा

श्री आन्त्िररक राजस्व ववभाग

6020173 कर वर्िाष

श्री अर्ष मन्त्रालय

6020123

प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण
िर्ा स्वागि खर्ष

श्री गृह मन्त्रालय

6020183 अन्त्य वर्िाष (वैदेक्तशक समेि)

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय

6020153 आनर्षक सहायिा

श्री गृह मन्त्रालय

6020153 आनर्षक सहायिा

श्री गृह मन्त्रालय

6020123

प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण
िर्ा स्वागि खर्ष

वववरण

रकम

२०१४ नडसेम्वर १५-१८, िेपाल र नसिं गापुर सरकार वीर् दोहोरो करमुक्ति सम्झौिा गिे वािाषमा सहभागी
पदानिकारीहरु र १३-१४ नडसेम्वर २०१४ मा भारिमा सम्पन्न International Relations Conference on India's
Look Policy को वैठकमा सहभागी पदानिकारीको भ्रमण खर्ष अर्ष मन्त्रालयको िाममा निकासा।

265465

मक्तन्त्रपररर्दको निणषयािुसार उमेश र्न्त्र पौडे ललाई आनर्षक सहायिा वापिको रकम उपलव्ि गराउि गृह
मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

700000

म.प.को निणषयािुसार वार क्तजल्ला हररपुर गा.वव.स.का जयिारायण पट्टे लको मृिकका आक्तश्रि पररवारलाई ददिु पिे
आनर्षक सहायिा गृह मन्त्रालयको िाममा निकासा ।
म.प.को निणषयािुसार जेलर खड्गराज शमाषलाई आनर्षक सहायिा वापिको रकम गृह मन्त्रालय मार्षि निकासा ।

1000000
500000

राजस्व न्त्यायानिकरणको र्ैसला अिुसारको शिंकर कवाललाई वर्िाष ददिु पिे रकम आन्त्िररक राजस्व ववभाग मार्षि
निकासा ।

186821

FATF/APG Joint Expert's Meeting on Typologies and APG Technical Seminar मा सहभागी भएका
पदानिकारी AIIBको पााँर्ौ वहुपक्तिय छलर्लमा भाग नलएका पदानिकारी र युरोवपयि लगािी वैंकबाट ऋण
सहायिा प्राप्त वािाष टोलीमा सहभागी हुिे पदानिकारीहरुको भ्रमण खर्ष उपलव्ि गराउि निकासा।

680832

पुिरावेदि अदालि िेपालगिंजको र्ैसला अिुसार श्री छर साउदले वर्िाष पाउिे रकम गृह मन्त्रालयको िाममा
निकासा ।

19875

वव.वप.कोईराला शिवावर्षकी समारोह गिे िेपाली जिसम्पकष सनमनि भारिलाई आनर्षक सहायिा उपलव्ि गराउि
परराष्ट्र मन्त्रालय मार्षि निकासा ।

800000

िवलपरासी क्तजल्ला दुम्कीवास गा.वव.स.वडा ििं.५ ज्यानमरे का यमकान्त्ि सुवेदीको मृिकको आक्तश्रि पररवारलाई
आनर्षक सहायिा उपलब्ि गराउि गृह मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

500000

मा.उप-प्रिाि िर्ा गृह मन्त्री बामदे व गौिमको र्ीि भ्रमणका क्रममा हवाई वटकट पररविषि वापिको अनिररि
रकम, र्वपएको ददिको पकेट खर्ष, िेपाली राजदुिावास बेईक्तजङ्गका काउक्तन्त्सल श्री राम प्र.सुवेदीको लानग बुवकङ्ग
गरे को हवाई वटकट र उपहार खररद वापि हुिे आउिे रकम गृह मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा।

629844

लग्जम्वगष, बैंकक, बेइक्तजङ र क्वालालम्मुरमा आयोजिा भएका क्रमश युरोवपयि लगािी बैंकबाट ऋण सहायिा
श्री अर्ष मन्त्रालय

6020123

प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण

वािाष टोली, FATF/APG Joint Meeting, समझदारी परमा औपर्ाररक परमा हस्िािर समारोह र १२औ

िर्ा स्वागि खर्ष

Official Development Assistant Evaluation Workshop

मा सहभागी हुि ु भएका पदानिकारीहरुको भ्रमण खर्ष
1108826

अर्ष मन्त्रालयको िाममा निकासा ।
श्री भन्त्सार नबभाग

श्री अर्ष मन्त्रालय

6020163 भन्त्सार वर्िाष

6020123

प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण
िर्ा स्वागि खर्ष

श्री गृह मन्त्रालय

6020163 भन्त्सार वर्िाष

श्री अर्ष मन्त्रालय

6020123

श्री क्तशिा मन्त्रालय

6020123

श्री शहरी ववकास मन्त्रालय

6020173 कर वर्िाष

श्री गृह मन्त्रालय

6020153 आनर्षक सहायिा

श्री प्रिािमन्त्री िर्ा मिं.प.को कायाषलय

6021023

श्री स्वास््य िर्ा जिसिं ख्या मन्त्रालय

6020153 आनर्षक सहायिा

श्री भूनमसुिार िर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालय

6020173 कर वर्िाष

श्री सिंघीय मानमला िर्ा स्र्ािीय
वव.मन्त्रालय

ु ािी भएको भन्त्सार महशुल वर्िाष प्रयोजिको लानग
श्री श्यामबाबा ट्रेड कन्त्सिष बीरजञ्जलाई वर्िाष ददिुपिे बढी भि
101470

भन्त्सार ववभागको िाममा रकम निकासा ।
नमनि २०७१ असोज २४ दे क्तख २६ गिेसम्म अमेररकाको वानसङ्टि नडसीमा आयोजिा भएको ववश्ववैंक र
ु वैठकमा माििीय अर्षमन्त्रीज्यू लगायिको भ्रमण दलको भ्रमण खर्ष वापिको रकम
अन्त्िररावष्ट्रय मुरा कोर्को सिं यि
अर्ष मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

494402

०८ जिवरी २०१४ दे क्तख अक्टोवर २०१४ सम्मको गैह्र पयषटक नभर्ा नलिं दा ववढ दाक्तखला भएको ६० अमेररको
6094

डलरको रकम वर्िाष ददि गृह मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण

१६ दे क्तख १९ नडसेम्बर २०१४ मा क्तर्िको बेक्तजङ्गमा भएको कायषक्रममा सक्तर्वज्यूको िेित्ृ वमा भाग नलि भएको

िर्ा स्वागि खर्ष

प्रनिनिनि मण्डललाई भ्रमण खर्ष उपलब्ि गराउि अर्ष मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण

जापािमा आयोजिा भएको क्तशिासम्बन्त्िी युिेश्कोको ववश्व सम्मेलि कायषक्रममा माििीय मन्त्रीज्यूको िेित्ृ वमा

िर्ा स्वागि खर्ष

भएको भ्रमण कायषक्रमको खर्ष निकासा।

273665
128128
177000

िरौटी वर्िाष गिे प्रयोजिको लानग सहरी ववकास मन्त्रालयको िाममा निकासा ।
नसराहा, हिुमाििगर गा.वव.स. वडा ििं. ७ पदमपुर निवासी मृिक रामस्वरुप पासवािको आश्रीि पररवारलाई आनर्षक

850000

सहायिा उपलव्ि गराउि गृह मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

दै वी प्रकोप राहि िर्ा

मक्तन्त्रपररर्दबाट निणषय गराई कायषक्रम स्वीकृि गरी नियमािुसार खर्ष गिे गरी दै वीप्रकोप राहि िर्ा पुिस्र्ाषपिा

पुिस्र्ाषपिा

कोर्को लानग रकम निकासा।

363591000

मक्तन्त्रपररर्दको नमनि २०७१।८।२५ निणषयािुसार सत्यमोहि जोशीको उपर्ारमा खर्ष भएको ववल अिुसारको
553222

रकम स्वास््य िर्ा जिसिं ख्या मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।
जग्गा नलखि पास गिष राजस्व दाक्तखला गरे को रकम नलक्तखि पाररि िभएको करणले दाक्तखला वर्िाष ददिे प्रयोजिको

69875

लानग भूनमसुिार िर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।
२२-२३ िोभेम्वर, २०१४ मा भारिको ियााँ ददल्लीमा आयोजिा भएको अन्त्िराषवष्ट्रय दनलि सम्मेलिमा भाग नलि

6020153 आनर्षक सहायिा

िेपाल भारि दनलि मैरी सिं घको भ्रमण दलका सहभागीहरुलाई आनर्षक सहायिा उपलव्ि गराउिे प्रयोजिको लानग
सिंघीय मानमला िर्ा स्र्ािीय वव.मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

500000

नड.स.नमडीया िेटवकष प्रा.नल.को रू.१११८३८८/- र एडभान्त्स न्त्यूवट्रसन्त्स प्रा.नल.को रू.४२०१३० भन्त्सार महशुल
श्री भन्त्सार नबभाग

6020163 भन्त्सार वर्िाष

वर्िाष गिे प्रयोजिका लानग ववरगिंज भन्त्सार कायाषलयको िाममा नियमािुसार खर्ष लेख्ने गरी
निकासा ।

ववभागको िाममा रकम

1538518

श्री कािूि, न्त्याय, सिं .सभा िर्ा
सिं .मा.मन्त्रालय

मिं .प.को नमनि २०७१/८/१८ को निणषयािुसार कािूि सक्तर्वज्यूको न्त्यूयोकषमा आयोजिा हुिे Oceans and the law
6020113 ववक्तशष्ट ब्यक्तिको भ्रमण खर्ष of the Sea सम्बन्त्िी बैठकमा भाग नलदा लाग्िे भ्रमण खर्ष वापिको रकम कािूि, न्त्याय, सिं वविािसभा िर्ा
सिं सदीय मानमला मन्त्रालय

श्री उद्योग मन्त्रालय

6020163 भन्त्सार वर्िाष

257367

िाममा निकासा ।

एकद्बार सनमनिको ३०६ र ३०७ औ िं वैठकबाट निणषय भए वमोक्तजम भन्त्सार महशुल वर्िाष गिे प्रयोजिार्ष उद्योग
27196908

ववभागको िाममा निकासा ।
मक्तन्त्रपररर्दको नमनि २०७१।९।३ को निणषयािुसार स्वास््य िर्ा जिसिं ख्या मन्त्रालयको प.सिं .०७१।७२ र्.ििं.

श्री स्वास््य िर्ा जिसिं ख्या मन्त्रालय

6020153 आनर्षक सहायिा

३४२ नमनि २०७१।९।२३ को परमा उलले क्तखि मा.सभासद प्रेमवकशोरशाह लगायि १५ जिाको उपर्ारको
लानग आनर्षक सहायिा उपलव्ि गराउि रु.६० लाख स्वास््य िर्

श्री गृह मन्त्रालय

श्री उजाष

6020153 आनर्षक सहायिा

मन्त्रालय

श्री गृह मन्त्रालय

प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण
िर्ा स्वागि खर्ष

6020153 आनर्षक सहायिा

श्री सिंघीय मानमला िर्ा स्र्ािीय
वव.मन्त्रालय
श्री सिं . पयषटि िर्ा िागररक उड्डयि
मन्त्रालय

रकमान्त्िर निकासा गएको
मन्त्रालय/निकाय
भौनिक पूवाषिार

6020123

िर्ा यािायाि

मन्त्रालय
सस्कृनि, पयषटि िर्ा िागररक
उड्डडयि मन्त्रालय
सस्कृनि, पयषटि िर्ा िागररक
उड्डडयि मन्त्रालय

6020123

6020123

व.उ.शी.ि.

प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण
िर्ा स्वागि खर्ष
प्रनिनिनि मण्डलको भ्रमण
िर्ा स्वागि खर्ष

मक्तन्त्रपररर्दको नमनि २०७१।७।२८ को निणषयािुसार िेपालगञ्ज ि.पा. वडा ििं. १५ जािवकदे वी भट्ट र ऋर्ा
दद्बवेदीलाई जिही रु.५ लाखका दरले आनर्षक सहायिा उपलव्ि गराउि गृह मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।
भारि भ्रमणमा जािे प्रनिनिनिहरुको भ्रमण खर्ष निकासा ।

6020153 आनर्षक सहायिा

6020153 आनर्षक सहायिा

1000000
1188622

पसाष क्तजल्ला सुपौली गा.वव.स.-९ का पावषिीदे वी राउिलाई मािव अनिकार आयोगको नमनि २०७०।३।३० को
300000

निणषयािुसार िनिपुनिष उपलब्ि गराउि गृह मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।
मक्तन्त्रपररर्दको नमनि २०७१।८।१८ को निणषयािुसार जापािमा भएको
जािुभएका मा. उपप्रिाि

Sixth Buddhist Summit मा भागनलि

िर्ा सिं घीय मानमला िर्ा स्र्ािीय ववकास मन्त्री ज्यूलाई भैपरी खर्ष उपलब्ि गराउि

सिं घीय मानमला िर्ा स्र्ािीय ववकास मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

जापािको कोवेमा ८-१३ नडसेम्वर २०१४ मा आयोजिा भएको World Buddhist Supreme conference
मन्त्रालयको िाममा रकम निकास ।

वववरण
मक्तन्त्रपररर्दको नमनि २०७१।७।२७ को निणषयािुसार िेपाल पूवाषिार सम्मेलिको लानग

30090

मा

भागनलि जािुभएका मा. मन्त्रीज्यूलाई भ्रमण खर्ष उपलब्ि गराउि सिं स्कृनि पयषटि िर्ा िागररक उड्डयि

बजेट शीर्षक

6020153 आनर्षक सहायिा

6000000

99310

रकम
भौनिक पूवाषिार िर्ा

यािायाि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

1200000

वुद्ध िमषको प्रबद्धषि एविं बौद्ध सिं स्कृनि िर्ा सम्पदाको सिं रिण ववर्यक अन्त्िराषवष्ट्रय वौद्ध सम्मेलि आयोजिा गिे
प्रयोजिको लानग सिं. पयषटि िर्ा िागररक उड्डयि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

1000000

सवषमान्त्य िेिा गणेशमाि नसिं हको जन्त्मशिाव्दी वर्षको आयोजिा गिष गणेशमाि नसिं ह र्ाउण्डेशि, काठमाण्डौंलाई
अिुदाि उपलव्ि गराउि

सिं . पयषटि िर्ा िागररक उड्डयि मन्त्रालयकर् िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

10000000

राहदािी ववभाग

6020204 भौनिक सुवविा

राहदािी ववभाग

6020233

राहदािी ववभागको राहदािी छपाइ कायष समेिको लानग र्ालु आ.व.मा स्वीकृि बजेटमध्ये िपुग हुिे रकम परराष्ट्र
मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

राहदािी ववभागको राहदािी छपाइ कायष समेिको लानग र्ालु आ.व.मा स्वीकृि बजेटमध्ये िपुग हुिे रकम परराष्ट्र

प्रशासि

मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

500000
92000000

मक्तन्त्रपररर्दको नमनि २०७१।८।२ को निणषयािुसार म्यारार्ुि िावक श्री सिं जय पक्तण्डि र्ाउण्डे सि िेपाललाई
रावष्ट्रय युवा पररर्लि कायषक्रम

6020153 आनर्षक सहायिा

शाक्तन्त्ि िर्ा पुिनिषमाण मन्त्रालय

6020233

कृवर् ववकास मन्त्रालय

6021023

िेपाली राजदू िावासहरु, स्र्ायी
नियोगहरु र महावाक्तणज्य दूिाबासहरु
सिं वविािसभा / व्यवस्र्ावपका -सिं सद
सक्तर्वालय
श्रम िर्ा रोजगार मन्त्रालय
सस्कृनि, पयषटि िर्ा िागररक
उड्डडयि मन्त्रालय

6020233

6020233

6020233

आनर्षक सहायिा वापिको रकम युवा िर्ा खेलकूद मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर

800000

प्रशासि

िर्ा पुिनिषमाषण मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

629000

दै वी प्रकोप राहि िर्ा

कृवर् मन्त्रालय अन्त्िगषि बाढीजन्त्य िनिपूनिष राहि कायषक्रम र नियनमि कायषक्रम सिं र्ालिमा दोहोरो िपिे गरी

पुिस्र्ाषपिा

कायषक्रम सिं र्ालि गिष कृवर् ववकास मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

हस्िनलक्तखि राहदािीलाई MRP ले ववस्र्ापि गिे कायषलाई सहज बिाउि िेपाली दुिाबासहरुमा स्र्ािीय

प्रशासि

कमषर्ारीहरु (अवर्स अनसस्टे न्त्ट) नियुक्ति गिे प्रयोजिका लानग पररार्ट्र मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

अन्त्िराषवष्ट्रय सम्मेलि केन्त्रबाट काजमा रहे का कमषर्ारीहरुको लानग आ.व.२०७०/७१ को खाजा खािा रकम वापि

प्रशासि

व्यवस्र्ावपका-सिं सद सक्तर्वालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

6020153 आनर्षक सहायिा

प्रशासकीय अदालि

6020204 भौनिक सुवविा

प्रशासकीय अदालि

6020233

प्रिािमन्त्री िर्ा मक्तन्त्रपररर्द्को
कायाषलय

6020233

प्रहरी प्रिाि कायाषलय

6020233

िेरीय प्रहरी कायाषलयहरु

6020233

महािगरीय प्रहरी

6020233

रु.३,००,०००।-र र्ुटवल प्रक्तशिक श्री शेरवहादुर दलाषमोलाई रु.५००,०००।- गरी जम्मा रु.८०००००।-

भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

वेपत्ता पाररएका व्यक्तिको छािववि, सत्य निरुपण िर्ा मेलनमलाप आयोग गठिको नसर्ाररस सनमनिको लानग शाक्तन्त्ि

289600000

12969000
5928650

वैदेक्तशक रोजगाररका नसलनसलामा ववदे श गएका कामदारहरुको मृत्यू भई निज मृिकका िक्तजकका हकवालाले वीमा
वापि प्राप्त गरे को रकममा ५ प्रनिशि रकम करकट्टी गरी सक्तिि कोर्मा दाक्तखला गरे को रकम वर्िाष गिे
प्रयोजिको लानग श्रम िर्ा रोगजार मरालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

19648599

िेपाली आरोही मवहला टोली सेभेि सनमटलाई एन्त्टाकषवटका वहमाल आरोहण प्रयोजिार्ष सिं स्कृनि, पयषटि िर्ा
िागररक उड्डयि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।
प्रशासकीय अदालिको लानग र्प रकम निकासा ।
प्रशासकीय अदालिको लानग र्प रकम निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

स्वीकृि O&M अिुसार दरबन्त्दी कायम भएको करारका ब्यक्तिहरुलाई पाररश्रनमक वापिको रकम प्रिािमन्त्री िर्ा

प्रशासि

मिं .प.को कायाषलयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

िेपाल प्रहरीको पररिा सिालिका लानग लोक सेवा आयोगलाई उपलव्ि गराउिे गरी गृह मन्त्रालयको िाममा

प्रशासि

रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

िेपाल प्रहरीको पररिा सिालिका लानग लोक सेवा आयोगलाई उपलव्ि गराउिे गरी गृह मन्त्रालयको िाममा

प्रशासि

रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

िेपाल प्रहरीको पररिा सिालिका लानग लोक सेवा आयोगलाई उपलव्ि गराउिे गरी गृह मन्त्रालयको िाममा

प्रशासि

रकमान्त्िर निकासा ।

5000000
1814900
1200000
2773760
8473786
1410900
1100550

लोक सेवा आयोग (प्रशासनिक खर्ष
समेि)

सिं स्कृनि प्रवद्धषि कायषक्रम

क्तजल्ला ववकास सनमनि अिुदाि

िगरपानलका अिुदाि

ऊजाष मन्त्रालय
सगरमार्ा लोकमागष(गाईघाट-ददिेल
खण्ड)

6020233

6020233

6021023

6021023

6021023
6020233

भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

लोक सेवा आयोगको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

1248000

भारिको अयोध्याक्तस्र्ि कूमष िारायणको मक्तन्त्दर क्तजणोद्बारका लानग ददल्लीक्तस्र्ि िेपाली राजदुिावास मार्षि सम्बक्तन्त्िि

प्रशासि

सिं स्र्ालाई उपलव्ि गराउिे गरी सस्कृनि पयषटि िर्ा िागररक उड्डयि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

दै वी प्रकोप राहि िर्ा
पुिस्र्ाषपिा
दै वी प्रकोप राहि िर्ा
पुिस्र्ाषपिा
दै वी प्रकोप राहि िर्ा
पुिस्र्ाषपिा
भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

रु.६,००,००,०००।-, वााँके रु.६,३०,००,०००।-, िेपालगञ्ज उ.प.ि.पा. रु.८७,००,०००।-, गुलररया
िगरपानलका रु.३,७५,००,०००।- गरी जम्मा २१ करोड ५५ लाख

सिंघीय मानमला िर्ा स्र्ा

रु.६,००,००,०००।-, वााँके रु.६,३०,००,०००।-, िेपालगञ्ज उ.प.ि.पा. रु.८७,००,०००।-, गुलररया
िगरपानलका रु.३,७५,००,०००।- गरी जम्मा २१ करोड ५५ लाख

सिंघीय मानमला िर्ा स्र्ा

पुिःस्र्ापिका लानग

उजाष

मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

सगरमार्ा लोकमागष, गाईघाट ददिेल सडक खण्डको लानग र्प रकम रकमान्त्िर निकासा ।

।

भैपरी आउिे -सािारण

पूव ष कमषर्ारी

प्रशासि

निकासा ।

क्तजल्ला प्रशासि कायाषलयहरु

6020204 भौनिक सुवविा

क्तजल्ला प्रशासि कायाषलयहरु

6020233

राजस्व न्त्यायानिकरण

6020204 भौनिक सुवविा

राजस्व न्त्यायानिकरण

6020233

सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालय

6020233

भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

656000

सेवा पररर्द् िेपाललाई अिुदाि वापिको रकम सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर

क्तजल्ला प्रशासि कायाषलय रुपन्त्दे हीलाई उपलव्ि गराउिे गरी गृह मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।
क्तजल्ला प्रशासि कायाषलय रुपन्त्दे हीलाई उपलव्ि गराउिे गरी गृह मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

200000
750000
250000

राजस्व न्त्यायानिकरण काठमाडौका लानग र्ालु आ.व.मा िपुग हुिे रकम नमिव्यवयिापूवक
ष खर्ष गिे गरी रकमान्त्िर
निकासा ।
राजस्व न्त्यायानिकरण काठमाडौका लानग र्ालु आ.व.मा िपुग हुिे रकम नमिव्यवयिापूवक
ष खर्ष गिे गरी रकमान्त्िर

प्रशासि

निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

मिं .प.को नमनि २०७१/०९/०३ को निणषयािुसार ित्कानलि प्रशासि सुिार सुझाव सनमनि, २०६९ को लानग

प्रशासि

सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

प्रशासि

3697699

102600

भैपरी आउिे -सािारण

भैपरी आउिे -सािारण

46200000

ुष ाक्तस्र्ि कालागाड लघुजलववद्युि आयोजिा गि वर्ष महाकाली िदीमा आएको बाढीले िनि पुरयाई सोको
दार्ल

प्रशासि

6020233

169300000

वाढीबाट िनि भएका भौनिक सिं रर्िाहरुको पुि स्र्ापिाको लानग क्तज.वव.स.दाङ रु.४,६३,००,०००।-, वददषया

प्रशासकीय अदालिका मा.सदस्यले आवास सुवविा वापि पाउिे रकम सवोच्र् अदालिको िाममा रकमान्त्िर निकासा

सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालय

4000000

वाढीबाट िनि भएका भौनिक सिं रर्िाहरुको पुि स्र्ापिाको लानग क्तज.वव.स.दाङ रु.४,६३,००,०००।-, वददषया

भैपरी आउिे -सािारण

6020233

6020233

भएको िनिलाई ममषि गिे प्रयोजिको लानग

भैपरी आउिे -सािारण

प्रशासकीय अदालि

सिं वविािसभा / व्यवस्र्ावपका -सिं सद

ववद्युि ट्रान्त्सर्मषरमा आगलागी भई D67ववद्युत्तीय उपकरणहरुमा

100000
660000
778000

व्यवस्र्ावपका ससदका सिं सदीय दलका िेिालाई सवारी र्ालक, सवारी सािि र इन्त्िि वापिको रकम र िेकपा
एमाले का मुख्य सर्ेिकलाई सत्ता पिको मुख्य सर्ेिक सरह पाररश्रनमक र सुवविा उपलव्ि गराउिे प्रयोजिको
लानग

व्यवस्र्ावपका-सिं सद सक्तर्वालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

8062000

कन्त्सुलर सेवा ववभाग

6020204 भौनिक सुवविा

कन्त्सुलर सेवा ववभाग

6020233

जिंगी अड्डा

6020233

रावष्ट्रय अिुसन्त्िाि ववभाग

6020233

प्रहरी प्रिाि कायाषलय

6020233

सशस्त्र प्रहरी बल

6020233

र्ैसला कायाषन्त्वयि निदे शिालय

6020233

अदालि सुदृढीकरण

6020233

भूनमसुिार िर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालय

6020204 भौनिक सुवविा

भूनमसुिार िर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालय

6020233

क्तजल्ला ववकास सनमनि अिुदाि

6021063

खेलकुद ववकास कायषक्रम

6021063

निवाषर्ि िेर ववकास कायषक्रम

6020233

राजस्व अिुसन्त्िाि ववभाग

राजस्व अिुसन्त्िाि ईकाई कायाषलयहरु

6020233

6020233

भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

कन्त्सुलर सेवा ववभागका लानग र्ालु आ.व.मा िपुग हुिे रकम परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।
कन्त्सुलर सेवा ववभागका लानग र्ालु आ.व.मा िपुग हुिे रकम परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

साकष सम्मेलि सुरिार्ष खवटएका िेपाली सेिाका सुरिाकमीहरुको खाजा खर्ष वापिको रकम पूव ष सहमिी अिुरुप

प्रशासि

उपलव्ि गराउिे गरी रिा मन्त्रालयको िाममा र्प निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

साकष सम्मेलि सुरिार्ष खटीएका सुरिाकमीहरुको खाजा खर्ष वापिको रकम पूव ष सहमनि अिुरुप उपलव्ि गराउिे

प्रशासि

गरी गृह मन्त्रालयको िाममा र्प निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

साकष सम्मेलि सुरिार्ष खटीएका सुरिाकमीहरुको खाजा खर्ष वापिको रकम पूव ष सहमनि अिुरुप उपलव्ि गराउिे

प्रशासि

गरी गृह मन्त्रालयको िाममा र्प निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

साकष सम्मेलि सुरिार्ष खटीएका सुरिाकमीहरुको खाजा खर्ष वापिको रकम पूव ष सहमनि अिुरुप उपलव्ि गराउिे

प्रशासि

गरी गृह मन्त्रालयको िाममा र्प निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

402000
1977150
2671500

र्ैसला कायाषन्त्वयि िर्ष रु.४५ लाख सवोच्र् अदालिको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

4500000

रणिीनिक योजिाले नििाषरण गरे का ववनभन्न कायषक्रमको लानग रु.५ करोड सवोच्र् अदालिको िाममा रकमान्त्िर

प्रशासि

निकासा ।

50000000

ियााँ सिं गठि सिं रर्िा लागू गिष िपुग रकम र्ालु वर्षमा र्प निकासा ददि िसवकिे हुाँदा नमिव्यवयिापूवक
ष खर्ष गिे
20790000

गरी भूनमसुिार िर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

ियााँ सिं गठि सिं रर्िा लागू गिष िपुग रकम र्ालु वर्षमा र्प निकासा ददि िसवकिे हुाँदा नमिव्यवयिापूवक
ष खर्ष गिे

प्रशासि

गरी भूनमसुिार िर्ा व्यवस्र्ा मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरर आउिे- ववकास

क्तजल्ला ववकास सनमनि झापाले निमाषण गिे नगररजाप्रसाद कोइराला सभागृह निमाषणको लानग Start-up Fund

कायषक्रम

लानग सिंघीय मानमला िर्ा स्र्ािीय वव.मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरर आउिे- ववकास

प्रर्म प्रिािमन्त्री कप खुल्ला रावष्ट्रय कप करााँिे िर्ा वकक बक्तक्सङ प्रनियोनगिा सिं र्ालिको लानग युवा िर्ा

कायषक्रम

खेलकूद मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

भैपरी आउिे -सािारण

निवाषर्ि िेर ववकास कायषक्रमका लानग िपुग रकम सिंघीय मानमला िर्ा स्र्ािीय वव.मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर

प्रशासि

निकासा ।

प्रशासि

भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

100000
10410750

भैपरी आउिे -सािारण

भैपरी आउिे -सािारण

350000

37503770
को
5000000
500000
288500000

गररव घर पररवार पवहर्ाि र पररर्य-पर व्यवस्र्ापि िर्ा वविरण समन्त्वय वोडषको लानग आवश्यक सवारी सािि
ु ािो
राजस्व अिुसन्त्िाि ववभागबाट ल्याउिु पूव ष ममषि खर्ष, सुराकी पुरस्कार र प्रनिवेदि पुरस्कार वापिको रकम भि
गिे प्रयोजिको लानग सहकारी िर्ा गरीवी निवारण मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा।

61585

गररव घर पररवार पवहर्ाि र पररर्य-पर व्यवस्र्ापि िर्ा वविरण समन्त्वय वोडषको लानग आवश्यक सवारी सािि
राजस्व अिुसन्त्िाि ववभागबाट ल्याउिु पूव ष ममषि खर्ष, सुराकी पुरस्कार र प्रनिवेदक पुरस्कार वापिको रकम
ु ानि गिे प्रयोजिको लानग सहकारी िर्ा गरीवी निवारण मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा।
भि

360000

सवोच्र् अदालि (प्रशासनिक खर्ष
समेि)

6020233

भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि
भैपरी आउिे -सािारण

पुिरावेदि अदालिहरु

6020233

ववशेर् अदालि

6020233

सडक

सुिार आयोजिा

6020204 भौनिक सुवविा

सडक

सुिार आयोजिा

6020233

बाढीजन्त्य िनि पुिनिमाषण आयोजिा

6020233

प्रशासि
भैपरी आउिे -सािारण
प्रशासि

खाजा खर्ष वापि सवोच्र् अदालिको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।
खाजा खर्ष वापि सवोच्र् अदालिको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।
खाजा खर्ष वापि सवोच्र् अदालिको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

गरी रकमान्त्िर निकासा ।
सडक ववभाग, सडक सुिार आयोजिा र अन्त्िगषिका साि वटा कायाषलयकहरुको लानग नमिव्यवययिापूवक
ष खर्ष गिे

प्रशासि

गरी रकमान्त्िर निकासा ।

प्रशासि

876000
164250

सडक ववभाग, सडक सुिार आयोजिा र अन्त्िगषिका साि वटा कायाषलयकहरुको लानग नमिव्यवययिापूवक
ष खर्ष गिे

भैपरी आउिे -सािारण
भैपरी आउिे -सािारण

1779375

वाढीजन्त्य िनि पुि:निमाषण आयोजिाको लानग िपुग रकम रकमान्त्िर निकासा ।

1000000
3091000
2356300

