अथर् मन्त्रालय �व�वध शीषर्कबाट भएको �नकासा तथा रकमान्तर �ववरण
(२०७० का�तर्क म�हना)
�नकासा गएको मन्त्रालय/�नकाय

व.उ.शी.न.

बजेट शीषर्क

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय

6020113 �व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण खचर्

श्री अथर् मन्त्रालय

6020153 आ�थर्क सहायता

श्री महान्याया�धवक्ताको कायार्लय

6020153 आ�थर्क सहायता

श्री उद्योग मन्त्रालय

6020113 �व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण खचर्

�ववरण

मिन्त्रप�रषद्को �म�त २०७०/७/१४ को �नणर्यानुसार भारतका �वदेश स�चव नेपाल भ्रमण गदार्को खचर्
परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा ।
मिन्त्रप�रषद्को �म�त २०७०/७/१४ को �नणर्यानुसार आन्त�रक राजस्व कायार्लय नेपालगंजका ले.अ.श्री
नेत्र बहादुर चन्दको उपचारको उपचाथर् रकम �नकासा ।
मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।६।४ को �नणर्यानुसार ना.सु. �मत्र प्रसाद पौडेललाई उपचाराथर् थप आ�थर्क
सहायता उपलब्ध गराउन रकम �नकासा ।
श्रीलंकामा संचालन हुने AOSSG मा भाग �लन जाने टोल�को भ्रमण खचर् बापतको रकम �नकासा।

�नयार्तमुलक उद्योगलाई भन्सार महसुल �फतार् �दने प्रयोजनका ला�ग उद्योग �वभागको नाममा देहाय
6020163 भन्सार �फतार्
श्री उद्योग मन्त्रालय
बमोिजम रकम �नकासा ।
मिन्त्रप�रषद्को �म�त २०७०/६/११ को �नणर्यानुसार शा.अ.श्री �बनोद कुमार काफ्लेको उपचारको ला�ग
6020153 आ�थर्क सहायता
श्री गृह मन्त्रालय
आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा ।
मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।४।३१ को �नणर्यानुसार ८ दे�ख १० अक्टोवर २०१३ सम्म व्रािजलमा
6020113 �व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण खचर्
श्री श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
आयोजना भएको तेश्रो अन्तरार्िष्ट्रय वालश्रम सम्मेलनमा भाग �लन जाने प्र�त�न�ध मण्डलको भ्रमण
खचर् �नकासा ।
भू�मसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको बा४च ३१८६ नं.को गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएका �ववेक
श्री भू�मसुधार तथा व्यवस्था
थापाका हकवालालाई काज�क्रया र ��तपू�तर् वापत रू.५ लाख र घाइते वरुण पोखरेलको उपचारको
6020153 आ�थर्क सहायता
मन्त्रालय
ला�ग रू.५ लाख उपचार खचर् उपलब्ध गराउन भू�मसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा रकम
�नकासा ।
मिन्त्रप�रषदको �म�त 2070-06-24 को �नणार्यानुसार रामेश्वर पोखरेलको छोरा अ�भषेक पोखरेलको
6020153 आ�थर्क सहायता
श्री कृ�ष �वकास मन्त्रालय
उपचारका ला�ग �वशेष आ�थर्क सहायता उपलव्ध गराउन कृ�ष �वकास मन्त्रालयको नाममा रकम
�नकासा ।
मं.प. �म�त २०७०/६/२४ को �नणर्यानुसार कोशीटप्पु वन्यजन्तु आर� कायार्लयको बा१झ ७९४७ नं.को
श्री बन तथा भू-संर�ण मन्त्रालय 6020153 आ�थर्क सहायता
सवार� साधनको ठक्करबाट मृत्यु भएका �टका अ�धकार�को हकवालालाई तेस्रोप�को बीमा वापतको
रकम उपलब्ध गराउन बन तथा भू-संर�ण मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा ।
पुनरावेदन अदालत सप्तर�को फैसला बमोिजम चन्द्र नारायण मण्डललाई ज�रवाना वापतको रकम
6020183 अन्य �फतार् (वैदे�शक समेत)
श्री गृह मन्त्रालय
�फतार् �दने प्रयोजनाथर् गृह मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा ।
माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा �वश्व ब�क र अन्तरािष्ट्रय मुद्रा कोष समेतको बैठकमा भाग �लन
6020123 प्र�त�न�ध मण्डलको भ्रमण तथा स्वगएको प्र�त�नधमण्डलको हवाइ �टकट खचर् भुक्तानी प्रयोजनको ला�ग अथर् मन्त्रालयको नाममा देहाय
श्री अथर् मन्त्रालय
बमोिजम रकम �नकासा ।
श्री प्रधानमन्त्री तथा मं.प.को
मिन्त्रप�रषद्को �म�त २०७०-६-१७ को �नणर्यानुसार पानामा भ्रमणको प्र�त�न�ध मण्डलको रकम
6020113 �व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण खचर्
कायार्लय
प्रधानमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषद्को कायार्लयको नाममा �नकासा ।
�फ�ल�पन्सका महाम�हम उपराष्ट्रप�तको अध्ष�ता हुने कायर्क्रममा स�चवज्यू भाग �लन जान जाँदाको
6020113 �व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण खचर्
श्री शहर� �वकास मन्त्रालय
भ्रमण खचर् शहर� �वकास मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा ।
मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।०६।१७ को �नणार्यानुसार जनवाद� गणतन्त्र चीनका State Councilor
6020113 �व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण खचर्
श्री परराष्ट्र मन्त्रालय
नेपाल भ्रमणमा रहँदा लाग्ने खचर् परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा ।
मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।०६।१०को �नणर्यानुसार ब्रािजल भ्रमणको मा. मन्त्रीज्यू समेतको प्र�त�न�ध
6020113 �व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण खचर्
श्री श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
मण्डलको खचर् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा ।
बेिल्जयममा आयोजना भएको व्यापार मेलामा सहभागी भएका मा.मिन्त्रज्यू समेतको प्र�त�न�ध मण्डल
श्री बा�णज्य तथा आपू�तर् मन्त्रालय 6020113 �व�शष्ट ब्यिक्तको भ्रमण खचर्
भ्रमणको रकम बा�णज्य तथा आपू�तर् मन्त्रालयको नाममा रकम �नकासा ।

रकम
181,216
500,000
500,000
67,864
40,461,112
250,000
364,948

1,000,000

100,000
500,000
54,725
4,677,479
1,081,150
207,202
427,480
132,772
1,312,608

रकमान्तर �नकासा गएको
मन्त्रालय/�नकाय
भंसार कायार्लयहरु (गस्ती टोल�
समेत)

व.उ.शी.न.

बजेट शीषर्क

6020204 भौ�तक सु�वधा

गृह मन्त्रालय

6020153 आ�थर्क सहायता

िजल्ला प्रहर� कायार्लयहरु

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

महानगर�य प्रहर�

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

सूचना तथा सन्चार मन्त्रालय

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

सूचना �वभाग

6020153 आ�थर्क सहायता

कोष तथा लेखा �नयन्त्रक
कायार्लयहरु
भंसार कायार्लयहरु (गस्ती टोल�
समेत)

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन
6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

�ववरण
नेपालगंज भन्सार कायार्लयको भौ�तक पूवार्धार �नमार्णको ला�ग भन्सार �वभागको नाममा रकमान्तर
�नकासा ।

मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।७।२१ को �नणर्यानुसार २०७०।७।२५ दे�ख २०७०।८।५ गतेसम्मको बन्दको
अव�धमा सवार� साधनमा हुने ��तको ��तपू�तर् तथा घाइतेको औषधी उपचार बापत �नयमानुसार खचर्
गन� र खचर् नभएको रकम अथर् मन्त्रालयमा �फतार् गन� गर� देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।७।७। को �नणर्यानुसार म्याद� प्रहर�को ला�ग खटाइएको ठाउँमा आउने जाने
खचर् बापत देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा ।
मिन्त्रप�रषदको �म�त २०७०।७।७। को �नणर्यानुसार म्याद� प्रहर�को ला�ग खटाइएको ठाउँमा आउने जाने
खचर् बापत देहाय बमोिजम रकमान्तर �नकासा ।
गत आ.व. मा �नकासा हुन नस�क �फ्रज भएको नेपाल छापा माध्यम रािष्ट्रय संजाल ४लाख, मेची
महाकाल� �म�डया सोसाइट� २५हजार, नेपाल चाइना �म�डया फोरम २५हजार, हाम्रो समाज जागरण
अ�भयान ४०हजार, क्रािन्तकार� पत्रका महासंघ २लाख, �रपोटर्स क्लव नेपाल २०हजार र मा�द सेती बाणी
३५हजार सूचना तथा संचार मन्त्रालयको नाममा �नकास
ए�सया जनार्�लष्ट एसो�सयशन नेपाललाई रु. ७ लाख र नेपाल चाइना �म�डया फोरमलाई रु. ५ लाख
गर� जम्मा रु. १२ लाख अनुदान �दने प्रयोजनका ला�ग सूचना तथा संचार मन्त्रालयको नाममा रकम
रकमान्तर �नकासा ।
गोरखापत्र संस्थानलाई सूचना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी प्रयोजनको ला�ग महालेखा �नयन्त्रकको
नाममा रकमान्तर �नकासा ।
गोरखापत्र संस्थानलाई सूचना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी प्रयोजनको ला�ग भन्सार �वभागको
नाममा रकमान्तर �नकासा ।

रकम
2,669,000
10,000,000
84,878,000
5,122,000
925,000

1,200,000
235,479
949,836

गृह मन्त्रालय

6020204 भौ�तक सु�वधा

सं�वधान सभा �नवार्चन प्रयोजनका सवार� साधनको �वमा तथा अन्य कर र महशुल वापतको रकम
भुक्तानी गन� प्रयोजनको ला�ग गृह मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

4,074,634

प्रहर� प्रधान कायार्लय

6020204 भौ�तक सु�वधा

सं�वधान सभा �नवार्चन प्रयोजनका सवार� साधनको �वमा तथा अन्य कर र महशुल वापतको रकम
भुक्तानी गन� प्रयोजनको ला�ग गृह मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

28,841,947

सशस्त्र प्रहर� बल

6020204 भौ�तक सु�वधा

सं�वधान सभा �नवार्चन प्रयोजनका सवार� साधनको �वमा तथा अन्य कर र महशुल वापतको रकम
भुक्तानी गन� प्रयोजनको ला�ग गृह मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

13,132,877

गृह मन्त्रालय

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

सं�वधान सभा �नवार्चन प्रयोजनका सवार� साधनको �वमा तथा अन्य कर र महशुल वापतको रकम
भुक्तानी गन� प्रयोजनको ला�ग गृह मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

209,000

प्रहर� प्रधान कायार्लय

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

सं�वधान सभा �नवार्चन प्रयोजनका सवार� साधनको �वमा तथा अन्य कर र महशुल वापतको रकम
भुक्तानी गन� प्रयोजनको ला�ग गृह मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

1,346,000

सशस्त्र प्रहर� बल

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

सं�वधान सभा �नवार्चन प्रयोजनका सवार� साधनको �वमा तथा अन्य कर र महशुल वापतको रकम
भुक्तानी गन� प्रयोजनको ला�ग गृह मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

610,750

जंगी अड्डा

6020204 भौ�तक सु�वधा

नेपा�ल सेनाको ला�ग सवार� साधन र सञ्चार सेट खर�द गनर् देहायका �शषर्कमा रकमान्तर �नकासा ।

कोष तथा लेखा �नयन्त्रक
कायार्लयहरु

6020204 भौ�तक सु�वधा

�व�भन्न को.ले.�न.का.हरुको भवन ममर्त समेतको लागी रकमान्तर �नकासा ।

469,591,000
5,000,000

आन्त�रक राजस्व �वभाग
(अन्तशुल्क सुदृढ�करण समेत)

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

अध्यागमन �वभाग

6020204 भौ�तक सु�वधा

बी.पी. कोईराला मेमो�रयल
क्यान्सर अस्पताल

6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन

�त्र. �व.�श�ण अस्पताल (सुरेश
6020233 भैपर� आउने -साधारण प्रशासन
वाग्ले स्मृ�त क्यान्सर केन्द समेत)

म.ले.प. फा.नं. १८ समेत हेर� गोरखापत्र संस्थानलाई �नयमानुसार भुक्तानी गन� प्रयोजनको लागी
आन्त�रक राजस्व �वभागको नाममा रकम �नकासा ।
अध्यागमन �वभागको ला�ग मे�शनर� औजार ख�रद गनर् देहाय बमोिजम अध्यागमन �वभागको नाममा
रकमान्तर �नकासा ।
वी.�प. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल र �त्र.�व.�श�ण अस्पताल सुरेश वाग्ले स्मृ�त क्यान्सर
केन्द्रलाई उपलव्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजमको रकमान्तर
�नकासा ।
वी.�प. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल र �त्र.�व.�श�ण अस्पताल सुरेश वाग्ले स्मृ�त क्यान्सर
केन्द्रलाई उपलव्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजमको रकमान्तर
�नकासा ।
कमर्चार�हरुको दरवन्द� बढ्न गएको कारणाबाट वस्ने कायर्क� र आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गनर्
संस्कृ�त पयर्टन तथा नाग�रक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा रकमान्तर �नकासा ।
सं�वधानसभा सभा �नवार्चन २०७० को प्रयोजनको ला�ग रािष्ट्रय अनुसन्धान �वभागको देहायको
शीषर्कमा देहाय बमोिजमको रकमान्तर �नकासा स्वीकृत
सं�वधानसभा सभा �नवार्चन २०७० को प्रयोजनको ला�ग रािष्ट्रय अनुसन्धान �वभागको देहायको
शीषर्कमा देहाय बमोिजमको रकमान्तर �नकासा स्वीकृत
परामशर् सेवा ख�रद गन� प्रयोजनाथर् रािष्ट्रय योजना आयोजको स�चवालयको नाममा देहाय बमोिजम
रकमान्तर �नकासा ।

2,545,107
2,000,000
100,000,000
280,000,000

स स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक
उड्डडयन मन्त्रालय

6020204 भौ�तक सु�वधा

रािष्ट्रय अनुसन्धान �वभाग

6020204 भौ�तक सु�वधा

रािष्ट्रय अनुसन्धान �वभाग
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रािष्ट्रय योजना आयोगको
स�चवालय
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महान्याया�धवक्ताको कायार्लय
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मं.प.को �म�त २०७०/६/२४ को �नणर्यानुसार मिन्त्रप�रषद्को अध्य� सम्मान�नय �खलराज रेग्मीको
तफर्बाट सव�च्च अदालतमा बहस पैरबी गन� १३ जना कानून व्यवसायीहरुको शुल्क भुक्तानी प्रयोजनको
ला�ग प्रधानमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषद्को कायार्लयको नाममा रकमान्तर रकम �नकासा ।

825,000

वन तथा भू-संर�ण मन्त्रालय
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को�श टप्पु वन्यजन्तु आर� जग्गा समस्या समाधान स�म�तको कायर् सन्चालनको ला�ग वन तथा भुसंर�ण मन्त्रालयको नाममा देहाय वमोिजम रकमान्तर �नकासा ।

326,600

1,000,000
15,000,000
5,052,000
200,000

