अथष भन्त्रारम ववववध शीषषकफाट बएको ननकासा तथा यकभान्त्तय वववयण
(२०७० ऩौष भवहना)
ननकासा गएको भन्त्रारम/ननकाम

व.उ.शी.न.

फजेट शीषषक

श्री फन तथा बू-सॊ यऺण भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७०।८।१७ को ननणषमानुसाय वन अनुसन्त्धान तथा सवेऺण ववबागका ना.सु.जम कृष्ण
भकाजुको श्रीभतीको उऩचायाथष यकभ ननकासा ।
फाॉके खजुयाखुदष गा.वव.स.४ का दरफहादुय भगयका हकवाराराई दोहोयो नऩने गयी आनथषक सहामता उऩरब्ध
गयाउन गृह भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।
भन्त्न्त्रऩरयषद्को नभनत २०७०/७/२१ य २०७०/८/१७ को ननणषमानुसाय रखनऩुय-१ झाऩाका भृतक

श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

यकभ

वववयण

500000
150000

सुयेश

याईका ऩरयवायराई रू.३ राख य प्रहयी ननयीऺक फासुदेव ऩाठकको उऩचायका रानग रू.१ राख आनथषक सहामता

400000

उऩरब्ध गयाउन गृह भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।
श्री फन तथा बू-सॊ यऺण भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

भन्त्न्त्रऩरयषद्को नभनत २०७०/८/१७ को ननणषमानुसाय वन अनुसन्त्धान तथा सवेऺण ववबागका ना.सु. जम कृष्ण
भकाजुको श्रीभती यत्नदे वी श्रे ष्ठको उऩचायाथष वन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

500000

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७०।८।२७ य २०७०।८।१७ को ननणषमानुसाय स्व. पत्तेभान याजबण्डायी, नगतकाय
श्री स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

ददऩक जॊगभ, प्रा.डा. कुभाय फहादुय जोशी, प्रा.डा. सौबाग्मजॊग काकी य सुयेश हभारराई जनही रु. ५ राख का

2500000

दयरे आ.स. उऩरब्ध गयाउन स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारमको नाभभा
श्री बन्त्साय नफबाग
श्री सॊ . ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन
भन्त्रारम
श्री कानून तथा न्त्माम भन्त्रारम

श्री कानून तथा न्त्माम भन्त्रारम

श्री कानून तथा न्त्माम भन्त्रारम

श्री कानून तथा न्त्माम भन्त्रारम

6020163

बन्त्साय वपताष

6020153

आनथषक सहामता

6020113

6020113

6020113

6020113

ववन्त्शष्ट ब्मन्त्िको भ्रभण
खचष
ववन्त्शष्ट ब्मन्त्िको भ्रभण
खचष
ववन्त्शष्ट ब्मन्त्िको भ्रभण
खचष
ववन्त्शष्ट ब्मन्त्िको भ्रभण
खचष

ग्रीनराइन इन्त्टयनेशनर प्रा.नर.को दोहोयो दान्त्खरा गये को बन्त्साय भहशुर वपताषको रानग बन्त्साय ववबागको नाभभा
यकभ ननकासा ।
भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७०।०९।४ को ननणषमानुसाय नभन वहादुय शेयचनराई सगयभाथा आयोहण प्रमोजनभा खचष
बए वाऩत सॊ. ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

24051243
500000

भन्त्रीऩरयषद्को नभनत २०७०।०९।०४ को ननणषमानुसाय सवोच्च अदारतका भा.न्त्मामानधश श्री कल्माण श्रे ष्ठको
अभेरयका भ्रभणभा भ्रभण खचष उऩरब्ध गयाउन कानून, न्त्माम, सॊ ववधान सबा तथा सॊ सदीम भानभरा भन्त्रारमको

54075

नाभभा यकभ ननकासा ।

भन्त्रीऩरयषद्को नभनत २०७०।०९।०४ को ननणषमानुसाय सवोच्च अदारतका भा.न्त्मामानधश श्री याभ कुभाय प्रसाद
शाहको थाईरेण्ड भ्रभणभा जाॉदाको भ्रभण खचष उऩरब्ध गयाउन कानून, न्त्माम, सॊ ववधान सबा तथा सॊ सदीम भानभरा

32622

भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

भन्त्रीऩरयषद्को नभनत २०७०।०९।०४ को ननणषमानुसाय ऩुनयावेदन अदारत ववयाटनगयका भा.न्त्मामानधश श्री
शान्त्न्त्तनसॊ ह थाऩाको अभेरयका भ्रभणभा जाॉदाको भ्रभण खचष उऩरब्ध गयाउन कानून, न्त्माम, सॊ ववधान सबा तथा

21846

सॊ सदीम भानभरा भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

ु े रको
भन्त्रीऩरयषद्को नभनत २०७०।०९।०४ को ननणषमानुसाय ऩुनयावेदन अदारतका भा.न्त्मामानधश श्री कुरयत्न बत
अभेरयका भ्रभणभा जाॉदाको ऩकेट खचष उऩरब्ध गयाउन कानून, न्त्माम, सॊ ववधान सबा तथा सॊ सदीम भानभरा
भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

31543

भन्त्रीऩरयषदको नभनत २०७०।९।४ को ननणषमानुसाय बू.ऩू. साॊसद शेयधन याई, सावहमत्काय वव.के. ऩाल्ऩारी (ववजम
श्री स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

ऩोखये र) य प्रजातन्त्र सेनानी सॊ वययाज ऩाण्डे राई जनही रु. ५ राखको दयरे आ.स. उऩरब्ध गयाउन स्वास््म तथा

1500000

जनसॊ ख्मा भॊ रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।
तनहुॉ न्त्जल्रा क्यानभन-२ का कृष्णफहादुय बण्डायीराई रु. ५९७५।- ब्मास -११ का सुयज न्त्घनसङराई रु.
श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

३२११०।- ब्मास-१० का उऩेन्त्र प्रसाद जैसवारराई रु. ७२४७।- ब्मास-११ का ऋवषयाभ बूषारराई रु.
१०३१०।- य ववदुय-६ नुवाकोटका ददऩक फोगटीराई रु. १५००००।-

श्री सॊ . ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन
भन्त्रारम

औषनध उऩचायफाऩत ववर

भन्त्रीऩरयषदको नभनत २०७०।०९।११ को ननणषमानुसाय थारु कल्माणकारयणी सबाराई रु. ५ राख, थारु भवहरा
6020153

आनथषक सहामता

सभाज काठभाडौराई रु ३ राख य नरभुनतष ननकेतनराई रु. १० राख आनथषक सहामता सॊ स्कृनत, ऩमषटन तथा

1800000

नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

श्री गृह भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

श्री फन तथा बू-सॊ यऺण भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

श्री बूनभसुधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम

6020153

आनथषक सहामता

6020153

आनथषक सहामता

श्री सवोच्च अदारत

6020153

आनथषक सहामता

श्री उजाष

6020213

श्री कानून, न्त्माम, सॊ .सबा तथा
सॊ .भा.भन्त्रारम

भन्त्रारम

श्री फान्त्णज्म तथा आऩूनतष भन्त्रारम
श्री बौनतक ऩूवाषधाय तथा मातामात
भन्त्रारम
श्री सॊ . ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन
भन्त्रारम

205642

6020113

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७०।९।११ को ननणषमानुसाय प्र.ना.नन. गीता अनधकायीराई रु. १ राख य प्र.ह. मुवयाज
न्त्मौऩानेराई रु. १ राख औ.उ. फाऩत आनथषक सहामता प्रदान गनष गृह भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।
गत न्त्जल्रा वन कामाषरम सराषहीभा कामषयत न्त्जल्रा वन अनधकृत (या.ऩ.दि.प्रा) श्री याभप्रीत भौमषराई थऩ आनथषक
सहामता फाऩत फन तथा बू-सॊ यऺण भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।
भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७०।९।१८ को ननणषमानुसाय श्री गॊगायाभ कटुवारराई थऩ आनथषक सहामता वाऩत
बूनभसुधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।
भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७०।९।१८ को ननणषमानुसाय का.स. श्री सयस्वती थाऩाराई थऩ आनथषक सहामता वाऩत
श्री कानून, न्त्माम, सॊ .सबा तथा सॊ.भा.भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।
भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७०।९।१८को ननणषमानुसाय झाऩा न्त्जल्रा अदारतभा कामषयत टा.ना.सु. श्री नगता
न्त्मौऩानेको उऩचायको रानग आनथषक सहामता उऩरब्ध गयाउन सफोच्च अदारतको नाभभा यकभ ननकासा ।

भहशूर तथा अन्त्म

दुग्ध न्त्चस्मान केन्त्रहरू, नसत बण्डायहरु य जुट नभरहरुराई ववद्युत भहशुर छु ट ददए वाऩत गत आ.व.सम्भको

ब ुिानी

वक्यौता यकभ अनुदान स्वरुऩ ववद्युत प्रानधकयणरे प्राप्त गने यकभ ननकासा ।

ववन्त्शष्ट ब्मन्त्िको भ्रभण

नभनत २०७०।९।१८ को ननणषमानुसाय सन्त्चवज्मूको नेतत्ृ वभा जभषन भ्रभणको भ्रभण बत्ता य हवाई बाडा वाऩत

खचष

फान्त्णज्म तथा आऩूनतष भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

200000

307832
500000
500000

500000

685841496
750215

तीनखोरे दे वी ननभाषण सेवारे ऩन्त्िभाञ्चर नडनबजन सडक कामाषरम नॊ. १ दभौरीभा धयौटी खाताभा याख्नुऩने यकभ
6020173

कय वपताष

बूरवस याजस्व खाताभा जम्भा हुन गएकोरे वपताष प्रमोजनको रानग

बौनतक ऩूवाषधाय तथा मातामात भन्त्रारमको

90000

नाभभा यकभ ननकासा ।
6020153

आनथषक सहामता

भन्त्रीऩरयषदको नभनत २०७०।९।१८ को ननणषमानुसाय नेऩार भगय सॊ घराई भाघेसकयाती २०७० आमोजना गनष
सॊ . ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

500000

श्री ऩययाष्ड भन्त्रारम

6020113

श्री ऩययाष्ड भन्त्रारम

6020113

श्री उद्योग भन्त्रारम

6020163

श्री सॊ . ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन
भन्त्रारम
श्री फान्त्णज्म तथा आऩूनतष भन्त्रारम

यकभान्त्तय ननकासा गएको
भन्त्रारम/ननकाम

6020183

6020113

व.उ.शी.न.

बॊ साय कामाषरमहरु (गस्ती टोरी सभेत)

6020233

नेऩारी याजदूतावासहरु

6020233

फार कल्माण कामषक्रभ

6020233

केन्त्रीम याहदानी कामाषरम

6020233

सस्कृनत, ऩमषटन तथा नागरयक उड्डडमन
भन्त्रारम

6020233

बॊ साय कामाषरमहरु (गस्ती टोरी सभेत)

6020233

कोष तथा रेखा ननमन्त्रक कामाषरमहरु

6020233

उत्तय दन्त्ऺण रोकभागष(कणाषरी,
कारीगण्डकी य कोशी)

6021064

ववन्त्शष्ट ब्मन्त्िको भ्रभण
खचष
ववन्त्शष्ट ब्मन्त्िको भ्रभण
खचष

भन्त्न्त्रऩरयषदको नभनत २०७०।८।२२ को ननणषमानुसाय दन्त्ऺण अविकाको ऩुव ष याष्डऩनत नेल्सन भण्डेराको श्रद्धान्त्जरी
सबाभा नेऩारको तपषफाट बागनरन जानु बएको भा. ऩययाष्ड भन्त्रीज्मू सभेतको भ्रभण खचष ऩययाष्ड भन्त्रारमको नाभभा
यकभ ननकासा ।

भन्त्रीऩरयषदको नभनत २०७०-९-२५ को ननणषमानुसाय भा.ऩययाष्ड भन्त्रीज्मको नेतत्ृ वभा बायत भ्रभण जाने प्रनतनननध

794968

भण्डरहरुको भ्रभण खचष ऩययाष्ड भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

बन्त्साय वपताष

ननमाषतभूरक उद्योगराई बॊ साय भहशुर वपताष ददने प्रमोजनका रागी उद्योग ववबागको नाभभा दे हाम वभोन्त्जभ यकभ
ननकासा ।

अन्त्म वपताष (वैदेन्त्शक

गत आ.व.०६९।७० भा वैंकफाट चेक सटही नबई विज बएको यकभ यावष्डम अनबरेखाराम भापषत कोशी वप्रन्त्टङ्ग

सभेत)

प्रेसराई ब ुिानन ददने प्रमोजनका रानग

ववन्त्शष्ट ब्मन्त्िको भ्रभण
खचष

दे हाम वभोन्त्जभ ननकासा ।

सन्त्चव सुनभन ढकार य प्रेस सल्राहकाय सॊ केत कोइयाराको भ्रभण खचष फान्त्णज्म तथा आऩूनतष भन्त्रारमको नाभभा
जम्भा

फजेट शीषषक

वववयण
बै यहवा बन्त्साय कामाषरमरे जपत गयी कैरारी बन्त्साय कामाषरमराई हस्तान्त्तयण गरयएको सवायी साधनको कनभशन

प्रशासन

वाऩतको यकभ बन्त्साय ववबागको नाभभा ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

भन्त्न्त्रऩरयषद्को नभनत २०७०/०५/१७ ननणषमानुसाय नेऩारी सेनाका भहासेनानी कुभाय राभाको फेरामतभा चनरयहेको

प्रशासन

भुद्दाको कानूनी प्रनतयऺाको रानग राग्ने खचष ऩययाष्ड भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

फारसुधाय गृह ववयाटनगयको सभुदघाटन कामषक्रभकी रानग भवहरा

प्रशासन

नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

याहदानी ववबागभा कामषयत कभषचायीराई

प्रशासन

उऩरव्ध गयाउन ऩययाष्ड भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

296003

136931
774829969

यकभ

बैऩयी आउने -साधायण

प्रशासन

51131889

बायतको नमाॉ ददल्रीभा आमोजना हुने SAARC Business Leader Conclave भा भा.भन्त्रीज्मूको नेतत्ृ वभा जाने ननन्त्ज
यकभ ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

1033664

फारफानरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारमको

दै ननक रु.१५० का दयरे खाजा खाना खचष य सेवा ऩयाभशष वाऩतको यकभ

210000
14606950
705000
3284820

भन्त्न्त्रऩरयषद्को नभनत २०७०।८।२७ को ननणषमानुसाय राइन्त्स क्रव इण्टयनेशनरको ४१ औ ॊ सम्भेरनका
सहबानगहरुराई नेऩार सयकायको तपषफाट ददइने यारी बोज आमोजना गनषका रानग सॊ. ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन

2500000

भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

जरेश्वय बन्त्साय कामाषरमफाट जपत गरयएको न्त्जऩ सयकायी प्रमोजनभा प्रमोग गये को हुॉदा कनभशन वाऩतको यकभ
बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

ु ानी केन्त्र ४ नसॊ हदयफाय को रानग सवायी साधनको सॊ चारन य भभषत
को.रे.नन.का इराभ य को.रे.नन.का बि

प्रशासन

सॊ बायको रानग भहारे खा ननमन्त्रक कामाषरमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩरय आउने- ववकास

कारीगण्डकी करयडोय (रुरफेनी- अवेनी खण्ड) सडक ननभाषण कामषको रानग बौनतक ऩुवाषधाय तथा मातामात

कामषक्रभ

भन्त्रारमको नाभभा नभनत २०७०-९-७ को ननणषमानुसाय यकभान्त्तय ननकासा ।

175000
485000
10000000

प्रहयी प्रधान कामाषरम

6020204

प्रहयी प्रधान कामाषरम

6020233

बॊ साय नफबाग (बॊ साय सुदृढीकयण सभेत)

6020233

अथष भन्त्रारम

6020233

सस्कृनत, ऩमषटन तथा नागरयक उड्डडमन
भन्त्रारम
सॊ स्थागत सुदृढीकयण

ऩेट्रोनरमभ अन्त्वेषण ऩरयमोजना

6020204
6020233

6020233

बौनतक सुववधा

ु ानीको रानग दे हाम फभोन्त्जभको यकभ गृह
सॊ ववधान सबा ननवाषचन प्रमोजनाथष खरयद गरयएका साभानहरुको बि
भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

ु ानीको रानग दे हाम फभोन्त्जभको यकभ गृह
सॊ ववधान सबा ननवाषचन प्रमोजनाथष खरयद गरयएका साभानहरुको बि

प्रशासन

भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

याजश्व छु टको प्रबाव भूल्माॊकन कामषदरको रानग बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभ ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

सह सन्त्चव भधुकुभाय भयानसनन य उऩ सन्त्चव ताया प्रसाद साऩकोटा ववनबन्न नभनतभा बएको कामषक्रभभा सहबानग हुन

प्रशासन

जाॉदाको भ्रभण खचष उऩरव्ध गयाउन अथष भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

बौनतक सुववधा
बैऩयी आउने -साधायण
प्रशासन
बैऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

सॊ स्कृनत, ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको हवाई सुयऺा तथा प्रानधकयण सुऩरयवेऺण भहाशाखाको रानग खचष
ब्मवस्थाऩन गनष दे हाम फभोन्त्जभको यकभान्त्तय ननकासा ।
ववशेष सयकायी वकीर कामाषरमको चारु खचष व्मवस्थाऩनका रानग दे हाम वभोन्त्जभ यकभान्त्तय ननकासा ।

129920000
224095950
1671250
631829
300000
1700000

ऩेट्रोनरमभ अन्त्वेषण ऩरयमोजनाको ऩेट्रोनरमभ ऩयाभशष सनभनत अन्त्तगषत सुझाव ददन गदठत उऩ सनभनतको य अन्त्म
ु ानीको रानग दे हाम फभोन्त्जभको यकभ उद्योग भन्त्रारमको
फैठकहरुको दावमत्व नसजषना बैसकेको फैठक बत्ता बि

40000

नाभभा ननकासा ।

दन्त्ऺण एन्त्शमारी प्रनतमोनगताहरुको एथरे वटक्सका स्वणषऩदक ववजेता खेराडी श्री फैकुण्ठ भानन्त्धय य तेक्वान्त्दोका
खेरकुद ववकास कामषक्रभ

6020153

भन्त्न्त्रऩरयषद्

6020233

भहारे खा ननमन्त्रक कामाषरम

6020233

सवोच्च अदारत

6020233

ऋण असुरी न्त्मामनधकयण

6020233

सूचना तथा सन्त्चाय भन्त्रारम

6020233

बॊ साय नफबाग (बॊ साय सुदृढीकयण सभेत)

6020233

याजस्व अनुसन्त्धान ववबाग

6020233

आनथषक सहामता
बैऩयी आउने -साधायण
प्रशासन
बैऩयी आउने -साधायण
प्रशासन
बैऩयी आउने -साधायण
प्रशासन

स्वणषऩदक ववजेता खेराडी श्री ददऩक ववष्टराई जनही २५ राखका दयरे सहामता उऩरब्ध गयाउन मुवा तथा

5000000

खेरकुद भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

सम्भाननीम भन्त्रीऩरयषदका अध्मऺज्मू को सुयऺाथष खवटने सुयऺाकभीका रानग ऩोषाक खचष फाऩत प्रधानभन्त्री तथा
भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाषरमको नाभभा ननकासा ।
भन्त्रीऩरयषद्को नभनत २०७०।८।२७ को ननणषमानुसाय भहारेखा ननमन्त्रक कामाषरमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।
सॊ ववधान सबा अदारतका रानग

दे हाम फभोन्त्जभको यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

अथष भन्त्रारमफाट हस्तान्त्तयण बई आएको फरेयो न्त्जऩ सॊ चारनभा ल्माउन सॊ चारन तथा भयभत, सवायी साधन दताष य

प्रशासन

ववभा प्रमोजनको रानग ऋण असुरी न्त्मामानधकयणको नाभभा यकभ ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

सभावेशी प्रकाशनको रानग गोयखाऩर सॊ स्थानराई यकभ उऩरब्ध गयाउन सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारमको नाभभा

प्रशासन

यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

चोयी ऩैठायीको अनबमोगभा जपत बएको गाडीको सुयाकी तथा ऩुयस्काय फाऩत बन्त्साय ववबाग य याजस्व अनुसन्त्धान

प्रशासन

ववबागराई यकभ उऩरब्ध गयाउन अथष भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

चोयी ऩैठायीको अनबमोगभा जपत बएको गाडीको सुयाकी तथा ऩुयस्काय फाऩत बन्त्साय ववबाग य याजस्व अनुसन्त्धान

प्रशासन

ववबागराई यकभ उऩरब्ध गयाउन अथष भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

177186
100000
3950240
412000
10000000
15000000
10000000

अथष भन्त्रारम

6020233

अथष भन्त्रारम

6020233

ऩमषटन ऩूवाषधाय ववकास आमोजना

6021063

जॊगी अड्डा

6020204

जॊगी अड्डा

6020233

जॊगी अड्डा

6021064

सावषन्त्जनक सॊ स्थान ननदे शन फोडष

6020204

ऋण असुरी न्त्मामनधकयण

6020233

आन्त्तरयक याजस्व कामाषरमहरु

6020204

अथष भन्त्रारम

6020233

ववशेष अदारत

6020233

सॊ स्थागत सुदृढीकयण

6020204

अन्त्ख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्त्धान आमोग

6020233

नीनत अनुसन्त्धान प्रनतष्ठान

6020204

नीनत अनुसन्त्धान प्रनतष्ठान

6020233

सॊ स्थागत सुदृढीकयण

6020204

सॊ स्थागत सुदृढीकयण

6020233

बैऩयी आउने -साधायण

नभतब्ममी ढॊ गफाट खचष गने गयी दे हामको कामाषरम सयसपाई रगामत ववषमका रानग अथष भन्त्रारमको नाभभा यकभ

प्रशासन

ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

ु ानी प्रमोजनको रानग अथष
आ.व. ०७०।७१ को फजेट सम्फन्त्धी ऩुस्तक छऩाईको रानग भुरण ववबागराई बि

प्रशासन

भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

बैऩरय आउने- ववकास
कामषक्रभ
बौनतक सुववधा

यावष्डम ऩमषटन यणनीनतक मोजना तजुभ
ष ाका रानग दे हाम वभोन्त्जभ यकभान्त्तय ननकासा ।
बायतफाट प्राप्त बएको सवायी साधनहरुको हुट, स्टाण्ड,नसट जडान तथा भभषत सम्बायका रानग सभेत जङ्गी अड्डाको
नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

बायतफाट प्राप्त बएको सवायी साधनहरुको हुट, स्टाण्ड,नसट जडान तथा भभषत सम्बायका रानग सभेत जङ्गी अड्डाको

प्रशासन

नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩरय आउने- ववकास

भन्त्न्त्रऩरयषद्को नभनत २०७०-०७-१४ को ननणषमानुसाय MI-17 हेनरकप्टय २(दुई) थान खरयद गनष यऺा

कामषक्रभ

भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा ।

बौनतक सुववधा

कम्मूटय तथा साईकर खरयद प्रमोजनाथष

बैऩयी आउने -साधायण

अव आइन्त्दा घयबाडा सॊ झौता गदाष घय बाडा वृवद्धको प्रावधान याख्न ऩूव ष अथष भन्त्रारमको ऩुव ष सहभती नरने गयी घय

प्रशासन

बाडा वाऩत

बौनतक सुववधा

गानड खरयद गनष ठू रा कयदाता कामाषरम रनरतऩुयको नाभभा यकभ ननकास ।

बैऩयी आउने -साधायण

ईजयामरभा सचारन हुने कृवष प्रदशषनीभा बाग नरन जाने उ.स. श्री कुर प्रसाद च ुडारको भ्रभण खचष प्रमोजनको

प्रशासन

रानग अथष भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण
प्रशासन
बौनतक सुववधा

सावषजननक सॊ स्थान ननदे शन फोडषको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।

ऋण अशुरी न्त्मामानधकयण नाभभा यकभ ननकासा ।

दोहोयो बत्ता उऩरब्ध नगयाउने गयी खचष गने प्रमोजनको रानग सवोच्च अदारतको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा ।
अन्त्ख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगको केन्त्न्त्रम कामाषरमको खचष ब्मवस्थाऩनका रानग दे हाम फभोन्त्जभको
यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

अन्त्ख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगको केन्त्न्त्रम कामाषरमको खचष ब्मवस्थाऩनका रानग दे हाम फभोन्त्जभको

प्रशासन

यकभान्त्तय ननकासा ।

बौनतक सुववधा

नीनत अनुसन्त्धान प्रनतष्ठानरे प्राप्त गने गयी प्रधानभन्त्री तथा भॊन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाषरमको नाभभा दे हाम अनुसाय
यकभान्त्तय ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

नीनत अनुसन्त्धान प्रनतष्ठानरे प्राप्त गने गयी प्रधानभन्त्री तथा भॊन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाषरमको नाभभा दे हाम अनुसाय

प्रशासन

यकभान्त्तय ननकासा ।

बौनतक सुववधा

अन्त्ख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगको ऺेरीम कामाषरमहरु स्थाऩना एवॊ सॊ चारनाथष दे हाम फभोन्त्जभ यकभान्त्तय
ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

अन्त्ख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगको ऺेरीम कामाषरमहरु स्थाऩना एवॊ सॊ चारनाथष दे हाम फभोन्त्जभ यकभान्त्तय

प्रशासन

ननकासा ।

7182864
2732636
1900000
7500000
25000000
1518057020
160000
208000
3100000
132877
2200000
8000000
9000000
300000
300000
4200000
21506000

ननवृन्त्त्तबयण व्मवस्थाऩन कामाषरम

6020233

बॊ साय नफबाग (बॊ साय सुदृढीकयण सभेत)

6020233

न्त्शऺा भन्त्रारम

6020233

बैऩयी आउने -साधायण

वैंक खाता भापषत ननवृत्तबयण यकभ बूिानी व्मवस्थाऩन गने कामषक्रभको रानग ननवृत्तबयण व्मवस्थाऩन कामाषरमको

प्रशासन

नाभभा यकभ ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

नेऩार सयकायराई प्राप्त हुने DRP यकभ सम्फन्त्न्त्ध काभकाजको रानग बायतको नमाॊ ददल्री भ्रभणभा जाने

प्रशासन

प्रनतनननधहरुको बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभ ननकासा ।

बैऩयी आउने -साधायण

ऩयोऩकाय अनबमान सभूह ववयाटनगय-४ भोयङको रानग ऩुस्तकारम ननभाषण प्रमोजनाथष न्त्शऺा भन्त्रारमको नाभभा

प्रशासन

यकभान्त्तय ननकासा ।

4600000
325000
3977922

जम्भा

2055347544

