
निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता कलैया ि.पा.८ बाराकी मतृक कन्त्चिकुमारी ठाकुरको हकदारलाई रु.६ लाख र कलैया बजारमा 
ब्यापार गरी बस्िे भारतीय िागररक मोनतलाल साहको मतृक छोरा आशशककुमार साहको हकदारलाई 
रु. ६ लाख आनथषक सहायता उपलब्ध गराउि गहृ मन्त्रालयको िाममा निकासा।

1200000

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता मशन्त्रपररर्द को नमनत २०७२/०४/१४ को निणषयािसुार महमदु आलमकी श्रीमती िेजमा आलामलाई 
रू.१० लाख, श्रीमती रजिी जोन्त्छे, नतल बहादरु थापामगर, केशवराज शमाष, उमेदेवी शमाष, राजेन्त्र 
दाहाल(ववरेन्त्र दाहाल), यादवचन्त्र शमाष र चन्त्र बहादरु केसी लाई रू ५ लाखका दरले आनथषक 
सहायता उपलब्ध गराउि गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

4500000

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता UN को ७०  औ ंवावर्षकोत्सवको अवसरमा जेिेभामा ववश्वका १९३ राष्ट्रहरुलाई प्रनतनिनधत्व गिे  पत्थर 
जनित मूनतषकलामा िेपालको तर्ष बाट पत्थर जिािको लानग परराष्ट्र मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा 
।

230000

श्री सूचिा तथा सञ्चार 
मन्त्रालय

6020123 प्रनतनिनध मण्िलको भ्रमण 
तथा स्वागत खचष

थाईल्याण्िको बैंककमा नमनत ९ जलुाई २०१५ मा संचालि भएको Asia- Pasific Ultra-Broadband 
Forum मा सहभागी हिु ुभएका मा.मन्त्री िा.नमिेन्त्र ररजाल र सहसशचव श्री परुुर्ोत्तम प्रसाद नतवारीको 
भ्रमण खचष सूचिा तथा सञ्चार मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

58615

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता पूवष संववधािसभा उपाध्यक्ष पूणष कुमारी सवेुदीलाई पवहला उपलव्ध गराइएको रकममा दोहोरो िपिे गरी 
आनथषक सहायता वापतको रकम गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

1000000

श्री स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय

6020153 आनथषक सहायता पूवष संववधािसभा उपाध्यक्ष पूणष कुमारी सवेुदीका छोरा अच्यूतराज सवेुदीलाई पवहला उपलव्ध गराइएको 
रकममा दोहोरो िपिे गरी आनथषक सहायता वापतको रकम स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा 
रकम निकासा ।

1500000

श्री स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय

6020153 आनथषक सहायता मशन्त्रपररर्दको नमनत २०७२।१।१७ को निणषयािसुार पूवष गहृ राज्य मन्त्री महेन्त्र यादवको और्नध 
उपचार बापतको रकम स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा निकासा।

788165

श्री अथष मन्त्रालय 6020163 भन्त्सार वर्ताष स्वशस्तक आयल ई.प्रा.नल.लाई वर्ताष गिुष पिे भन्त्सार महसलु रकम ववराटिगर भन्त्सार कायाषलय मार्ष त 
उपलव्ध गराउिे गरी भन्त्सार ववभागको िाममा निकासा।

837017

अथष मन्त्रालय ववववध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७2 साउि मवहिा)



श्री सहकारी तथा गरीवी 
निवारण मन्त्रालय

6020113 ववशशष्ट ब्यशिको भ्रमण खचष SAARC  को गररवी निवरण सम्बन्त्धी चौथो मन्त्रीस्तरीय वैठकमा मा. शहरी ववकास मन्त्रीज्यूको 
िेततृ्वमा तीि सदस्यीय प्रनतनिनधमण्िल र छठौ सशचवस्तरीय वैठकमा सहकारी तथा गररवी निवारण 
मन्त्रालयका सशचवज्यूको िेततृ्वमा दईु सदस्यीय प्रनतनिधमढ्डलको भ्रमण गदाष लागेको खचष भ्रमण खचष 
नियमावली २०६४ अिसुार उपलव्ध गराउिे गरी सहकारी तथा गररवव निवारण मन्त्रालयको िाममा 
रकम निकासा ।

260095

श्री भौनतक पूवाषधार तथा 
यातायात मन्त्रालय

6020153 आनथषक सहायता अमरगढी िगरपानलका -३ ििेलधरुा निवासी श्याम वहादरु शाउदको िाममा रहेको िा.१.त. ८१२२ 
िम्वरको ट्याक्टर द्बन्त्दकालमा क्षनत भइ क्षनतपूनतष वापतको रकम भौनतक पूवाषधार तथा यातायात 
मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

162901

रकमान्त्तर निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

िेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठाि 6021023 दैवी प्रकोप राहत तथा 
पिुस्थाषपिा

िेपाल सरकार (म.प.) को निणषयािसुार िा. स्वामी प्रपन्नाचायषलाई आशजवि मानसक भत्ता रु. 
३००००।- का दरले  उपलब्ध गराउि आ.व. 072/73 को लानग संस्कृनत पयषटि तथा िागररक 
उड्डयि मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्तर।

360000

खेलकुद ववकास कायषक्रम 6020163 भन्त्सार वर्ताष रावष्ट्रय वक्रकेट टीमका पूवष कप्ताि वविोद कुमार दासलाई उपहार स्वरुप उपलब्ध गराइिे कार 
खरीदमा नतरेको भन्त्सार महसलु वर्ताष  बापतको रकम रकमान्त्तर निकासा।

82874


