
निकासा गएको मन्त्राऱय/निकाय व.उ.शी.ि. बजेट शीषषक वववरण रकम

श्री सहकायी तथा गयीवी 
ननवायण भन्त्रारम 6020113

ववनिष्ट ब्मविको 
भ्रभण खचच

SAARC  को गरयवी ननवयण सम्फन्त्धी चौथो भन्त्रीस्तयीम वैठकभा भा. िहयी ववकास भन्त्रीज्मूको 
नेततृ्वभा तीन सदस्मीम प्रनतनननधभण्डर य छठौ सनचवस्तयीम वैठकभा सहकायी तथा गरयवी ननवायण 
भन्त्रारमका सनचवज्मूको नेततृ्वभा दईु सदस्मीम प्रनतननधभढ्डरको भ्रभण गदाच रागेको खचच 260095

श्री बौनतक ऩूवाचधाय तथा 
मातामात भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

अभयगढी नगयऩानरका -३ डडेरधयुा ननवासी श्माभ वहादयु िाउदको नाभभा यहेको ना.१.त. ८१२२ 
नम्वयको ट्माक्टय द्बन्त्दकारभा ऺनत बइ ऺनतऩूनतच वाऩतको यकभ बौनतक ऩूवाचधाय तथा मातामात 
भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 162901

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता
फझाङ जजल्राका प्रकाि फहादयु स्माडाको सवायी साधन ऺनतको ऺनतऩूनतच वाऩतको यकभ दोहोयो 
बुिानी नहुने गयी उऩरब्ध गयाउन गहृ  भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 133650

श्री प्रधानभन्त्री तथा भॊ.ऩ.को 
कामाचरम 6020153 आनथचक सहामता

प्रधानभन्त्रीजमूको औषधी उऩचाय वाऩतको यकभ  प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामाचरमको 
नाभभा ननकासा । 40997

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता
फेल्डाॉडी २ कञ्चनऩुय फस्ने फुझावन डगौया चौधयी (थारु) राई यावष्डम भानव अनधकाय आमोग ऐन, 

२०६८ को दपा १६(३) फभोजजभ ऺनतऩूनतच उऩरब्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 100000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

भजन्त्रऩरयषद्को नभनत 2072-04-28 को ननणचमानुसाय प्मुठान नगयऩानरका-6 का ध्रवु गौतभको छोयी 
प्रणवी गौतभको उऩचायको रानग आनथचक सहामता उऩरब्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभ 
ननकासा । 2500000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

दोश्रो सॊववधानसबा ननवाचचन क्रभभा नभनत 2070-8-2 गते नचतवन ऺेर नॊ.3का उम्भेदवाय सभेत यहेका 
नायामण दाहारको सवायी साधन तोडपोड बएकारे ऺनतऩूनतच वाऩत गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभ 
ननकासा । 142450

श्री बूनभसुधाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारम 6020173 कय फपताच

फागभती सम्मता कोष वाऩत दाजखरा गनुच नऩन ेयकभ सेवाग्राही काभना श्रषे्ठफाट दाजखरा हुन गएको 
यकभ ननजराई फपताच फदने प्रमोजनाथच बूनभसुधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमको नाभभा ननकासा । 45231

श्री स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

भजन्त्रऩरयषद्को नभनत 2072-3-14 को ननणचमानुसाय ऩूवच सा््सद श्री एकनाथ य।नाबाटराई उऩचाय खचच 
वाऩत स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 578566

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

भजन्त्रऩरयषद्को नभनत 2072/4/28 को ननणचमानुसाय स्ॊरग्न नरष्ट फभोजजभका ब्मविहरुराई  स्वास््म 
तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमसॉग सभन्त्वम गयी दोहोयो नऩन ेगयी आनथचक सहामता उऩरब्ध गयाउन गहृ 
भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 15260710

श्री बन्त्साय वफबाग 6020163 बन्त्साय फपताच
ववनबन्त्न बन्त्साय कामाचरमफाट बन्त्साय फपताच वाऩतको यकभ बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभ ननकासा 
। 541945

श्री साभान्त्म प्रिासन भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

भजन्त्रऩरयषद्भा नभनत 2072-03-21 को ननणचमानुसाय रोकसेवा आमोग अन्त्तगचत कामाचयत यहेकै 
अवस्थाभा फेऩत्ता बएका उऩ-सनचव श्री नवयाज चौरागाईको ऩरयवायको बयणऩोषणको रानग आनथचक 
सहामता उऩरब्ध गयाउन साभान्त्म प्रिासन भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 1000000

अथष मन्त्राऱय ववववध शीषषकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७० भाद्र मवहिा)



श्री स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

भ.ऩ.को नभनत 2072/4/28 को ननणचमानुसाय फरेटक्साय ५, गुल्भीका ऩोष्टयाज ऩौडेरराई आनथचक 
सहामता उऩरब्ध गयाउन स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको नाभभा ननकासा। 500000

श्री गहृ भन्त्रारम 6020183

अन्त्म फपताच 
(वैदेनिक सभेत)

फाग्रुङ जजल्रा अदारतको पैसरा फभोजजभ ऩरयवनतचत नाभथय वाग्रुङ 15 राई ऺनतऩुनतच फाऩतको 
यकभ दोहोयो बुिानी नऩन ेगयी उऩरब्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा ननकासा। 25000

श्री प्रधानभन्त्री तथा भॊ.ऩ.को 
कामाचरम 6020153 आनथचक सहामता

सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मूको औषधी उऩचाय वाऩतको खचच बएको यकभ प्रधानभन्त्री तथा 
भजन्त्रऩरयषद्को कामाचरमको नाभभा ननकासा । 21606

श्री बन्त्साय वफबाग 6020163 बन्त्साय फपताच

दोहोयो बुिानी नगन ेय गयेभा सम्फजन्त्धत ऩदानधकायी न ैजजम्भेवायी हुने गयी स््वजस्तक आमर 
इन्त्डवष्डजको नेऩारगञ्ज बन्त्साय कामाचरम भापच त फपताच फदने प्रमोजनको रानग बन्त्साय ववबागको 
नाभभा यकभ ननकासा । 122799

श्री गहृ भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

भजन्त्रऩरयषद्को नभनत 2072/4/28 को ननणचमानुसाय दोहोयो नऩन ेगयी याजी याउत बन्त्ने याजेन्त्र कुभाय 
याउत य हरय फहादयु कु््वयराई जनही रू.१० राखका दय य सुननर मादव य नचन्त्कु चौधयीराई जनही 
रू.५ राखका दयरे आनथचक सहामता उऩरब्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननका 3000000

श्री नसॊचाइ  भन्त्रारम 6020183

अन्त्म फपताच 
(वैदेनिक सभेत)

सम्भाननत सवोच्च अदारतको पैसरा फभोजजभ श्री इन्त्टयटेक प्रा.नर.फुटवरराई ववगो वाऩतको यकभ 
बुिानी फदन  नसॊचाई भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 2409837

श्री मुवा तथा खेरकूद भन्त्रारम 6020123

प्रनतनननध भण्डरको 
भ्रभण तथा 
स्वागत खचच

भजन्त्रऩरयषदको नभनत 2072-5-6 को ननणचमानुसाय जाऩानभा नभनत 2072-4-17 देजख 4-25 सम्भ बएको 
२३औ ववश्व स्काउट ज्माम्वोयीभा सहबागी हुनुबएका भा. भन्त्री श्री ऩुरुषोत्तभ ऩौडेरको भ्रभण खचच 
फाऩतको यकभ मुवा तथा खेरकुद भन्त्रारमको नाभभा ननकासा। 420235

श्री स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

भजन्त्रऩरयषदको नभनत२०७२।३।१४को ननणचमानुसाय तहा भन्त्रारमको ऩ.सॊ.०७२।७३ च.नॊ.२।१३७ नभनत 
२०७२।५।२० को ऩरभा उल्रेजखत यावष्डम जीवनका भहत्वऩूणच ब्मवि तथा ववऩन्त्न नागरयक 341 

जनाराई आनथचक सहामता उऩरब्ध गयाउन  स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको नाभभा यकभ 20850000

श्री श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम 6020123

प्रनतनननध भण्डरको 
भ्रभण तथा 
स्वागत खचच

भजन्त्रऩरयषदको नभनत 2072-03-21 को ननणचमानुसाय इटरीको टुरयनभा सॊचारन बएको International 

Labour Standards for Judges Lawyers and Legal Educators कामचक्रभभा सहबागी हुनु बएका फैदेनिक 
योजगाय न्त्मामनधकयणका भा. अध्मऺ श्री सुयेन्त्रवीय नसॊह वस्न्त्मातको ऩकेट खय् 74760

श्री स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्त्रारम 6020123

प्रनतनननध भण्डरको 
भ्रभण तथा 
स्वागत खचच

नेऩार सयकाय भॊ.ऩ. २०७२।४।८ को ननणचमानुसाय स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमका भन्त्रीज्मूको 
नेततृ्वको  प्रनतनननधभण्डर भध्मे भाननीम भन्त्रीज्मूको बैऩयी खचच वाऩतको यकभ  स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 305497

श्री श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम 6020123

प्रनतनननध भण्डरको 
भ्रभण तथा 
स्वागत खचच

भजन्त्रऩरयषद्को नभनत 2072-05-03 को ननणचमानुसाय नेऩार सयकाय य गणतन्त्र कोरयमा सयकाय फीच 
श्रभ सभझदायी ऩर नववकयण गन ेप्रमोजनाथच भाननीम भन्त्रीज्मूको भ्रभण खचच वाऩत श्रभ तथा 
योजगाय भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 455937

श्री ऩययाष्ड भन्त्रारम 6020123

प्रनतनननध भण्डरको 
भ्रभण तथा 
स्वागत खचच

नेऩार सयकाय भजन्त्रऩरयषदको नभनत २०७२।५।२१ को ननणचमानुसाय सम्भाननीम उऩयाष्डऩनतज्मूको 
जनवादी गणतन्त्र चनको भ्रभणको रानग ऩययाष्ड भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 2722241

श्री बौनतक ऩूवाचधाय तथा 
मातामात भन्त्रारम 6020153 आनथचक सहामता

गुणयाज ऩोखयेरको सवायी साधनको ऺनतऩूनतच वाऩतको यकभ बौनतक ऩूवाचधाय तथा मातामात 
भन्त्रारमको नाभभा यकभ ननकासा । 252013



श्री बन्त्साय वफबाग 6020163 बन्त्साय फपताच

दोहयो बुिानी बएभा सम्फजन्त्धत ऩदानधकायी न ैजजम्भेवाय हुने गयी ववनबन्त्न बन्त्साय कामाचरमहरु 
भापच त नेऩार अगाचनो  यवसच प्रा.नर. रगामतका पभचहरुफाट फढी दाजखरा बएको याजस्व फपताच गन े
प्रमोजनको रानग बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभ ननकासा। 856987

श्री बन्त्साय वफबाग 6020163 बन्त्साय फपताच
भैनावती जस्टर इन्त्डजस्िज प्रा.नर.को सदयस्माहा बएको धयौट यकभ ववयाटनगय बन्त्साय कामाचरम 
भापच त फपताच गन ेप्रमोजनको रानग  बन्त्साय ववबागको नाभभा यकभ ननकासा। 2241429

श्री सॊ. ऩमचटन तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 6020123

प्रनतनननध भण्डरको 
भ्रभण तथा 
स्वागत खचच

बायतको नमाॉ फदल्रीभा बार १७औ१८ २०७२ सम्भ आमोजना बएको samvad-Global Hindu Huddist 

Initiative on Conflict Avoidance and Environment Consciousness  ववषमक वैठकभा भाननीम 
भन्त्रीज्को नेततृ्वभा सहबानग बएको प्रनतनननधभण्डरको भ्रभण खचच य बैऩरय खचच वाऩतको यकभ सॊ 171758

रकमान्त्तर निकासा गएको 
मन्त्राऱय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीषषक वववरण रकम

निऺा भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन
ऩुनयावेदन अदारतका ऩूवच भुख्म न्त्मामानधि श्री हरयवावु बट्टयाइको सॊमोजकत्वभा गफठत छानववन 
आमोगको रानग देहाम वभोजजभ थऩ यकभ यकभान्त्तय ननकासा । 241830

साभान्त्म प्रिासन भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन
ननजाभती कभचचायी सन्त्तनत छारववृत्त अन्त्तगचत छनौट बएका ववद्याथीहरुका रानग ववतयण गनच नऩुग 
यकभ साभान्त्म प्रिासन भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा । 170548000

साभान्त्म प्रिासन भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन
ननजाभती सेवा फदवस, २०७२ भनाउनको रानग नऩुग यकभ साभान्त्म प्रिासन भन्त्रारमको नाभभा 
यकभान्त्तय ननकासा । 1950000

िाजन्त्त तथा ऩुनननचभाण भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन

भ.ऩ. को नभनत 2072-4-18 को ननणचमानुसाय फेऩत्ता ऩारयएका ब्मविको छानववन आमोगको 
ऩदानधकायीहरुको आ.व. 071/72 को सवायी साधन बाडा (भु.अ.कय फाहेक) फाऩतको यकभ िाजन्त्त तथा 
ऩुनननचभाचण भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय। 1396460

स्स्कृनत, ऩमचटन तथा नागरयक 
उड्डडमन भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन

भ.ऩ.को नभनत 2072-05-06 को ननणचमानुसाय १२ वष ेगोदावयी नसॊहस्त भेरा सॊचारन गनच जजल्रा 
ववकास सनभनत रनरतऩुयराई यकभ उऩरब्ध गयाउन सॊस्कृनत ऩमचटन तथा नागरयक उड्डमन 
भन्त्रारमको नाभभा ननकासा। 4000000

यावष्डम अनुसन्त्धान ववबाग 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन
तयाईका ववनबन्त्न जजल्राहरुभा िाजन्त्त सुयऺा कामभ गनच खफटएका सुयऺा ननकामका कभचचायीहरुका 
रानग खाजा खचच उऩरव्ध गयाउन  गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा । 1657500

जजल्रा प्रहयी कामाचरमहरु 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन
तयाईका ववनबन्त्न जजल्राहरुभा िाजन्त्त सुयऺा कामभ गनच खफटएका सुयऺा ननकामका कभचचायीहरुका 
रानग खाजा खचच उऩरव्ध गयाउन  गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा । 93187500

भहानगयीम प्रहयी 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन
तयाईका ववनबन्त्न जजल्राहरुभा िाजन्त्त सुयऺा कामभ गनच खफटएका सुयऺा ननकामका कभचचायीहरुका 
रानग खाजा खचच उऩरव्ध गयाउन  गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा । 13481250

सिस्त्र प्रहयी फर 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन
तयाईका ववनबन्त्न जजल्राहरुभा िाजन्त्त सुयऺा कामभ गनच खफटएका सुयऺा ननकामका कभचचायीहरुका 
रानग खाजा खचच उऩरव्ध गयाउन  गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा । 74925000

गहृ भन्त्रारम 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन

कैरारी जजल्राको फटकाऩुयभा बएको घटनाको सम्फन्त्धभा छानववन गयी सुझाव सफहतको प्रनतवेदन 
ऩेि गनच गफटत छानववन सनभनतका रानग बत्ता रगामतका सुववधा उऩरव्ध गयाउने प्रमोजनको रानग 
गहृ भन्त्रारमको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा । 400000



ऊजाच भन्त्रारम 6020204 बौनतक सुववधा कोठा ऩाटेसन य िौचारम ननभाचण गन ेप्रमोजनको रानग देहाम वभोजजभ यकभान्त्तय ननकासा । 372000

ऩॊचेश्वय फहुउदे्धश्मीम आमोजना 6021063

बैऩरय आउने- 

ववकास कामचक्रभ
ऩॊचेश्वय ववकास प्रानधकयणको Corpus Fund स्थाऩना गन ेप्रमोजनको रानग उजाच भन्त्रारमको नाभभा 
यकभान्त्तय ननकासा । 160000000

सॊववधानसबा / व्मवस्थावऩका -

सॊसद 6020233

बैऩयी आउने -

साधायण प्रिासन
नेऩारको सॊववधान, २०७२ को प्रायजम्बक भस्मौदा उऩय जनताको याम सुझाव नरन थऩ छऩाई, 

हेनरकप्टय वीर, प्राचाय प्रसाय वाऩतको यकभ व्मवस्थावऩका-सॊसदको नाभभा यकभान्त्तय ननकासा । 40961642


