
निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प.) को नमनत 2076/4/16 को निणषयािसुार संखवुासभा जजल्ला खााँदबारी 
ि.पा.12 निवासी हाल चन्त्रनिगाहापरु स्रोत केन्त्रका स्रोत ब्यजि श्री मकुुन्त्द परुीलाई आनथषक 
सहायता उपलब्ध गराउि निकासा ।

500000

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प.) को नमनत 2075/5/9 को निणषयािसुार कंचिपरु जजल्लाको नभमदत्त 
ि.पा0मा निमषला पन्त्त काण्डमा भएको आन्त्दोलिको क्रममा घाइते भएकाको उपचारको लानग 
निकासा ।

250000

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2075/10/3 को निणषयािसुार िवुाकोट दपु्चेश्वरमा भएको सवारी 
दघुषटिामा भएका घाइतेहरूको उपचारको लानग गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम 
निकासा।

553409

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2076/3/12 को निणषयािसुार झापा जजल्ला निवासी मिमोहि 
नमश्रलाई दोहोरो िपिे गरी आनथषक सहायता उपलब्ध गराउि गहृ मन्त्रालयको िाममा निकासा।

200000

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2075/12/24 को निणषयािसुार गरुुमा धम्मावतीको उपचार 
वापतको बील भौचर सम्बजन्त्धत निकायले एकीि गिे गरी  गहृ मन्त्रालयको िाममा निकासा ।

335639

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार, मजन्त्रपररर्दको नमनत 2076-05-01, 2076-05-02 र 2076-05-04 को 
निणषय अिसुार महेश थापा, हररपरु-7 सलाषहीलाई रु.7 लाख समेत संलग्ि नलष्ट बमोजजमका 18 
जिा व्यजिहरुलाई आनथषक सहायता उपलब्ध गराउि रकम निकासा ।

9100000

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार, मजन्त्रपररर्दको नमनत 2076-01-20 को निणषय अिसुार िेपालगंज-15 बााँके 
निवासी श्री कमलनसंह क्षेरीलाई दोहोरो िपिे गरी आनथषक सहायता उपलब्ध गराउि रकम निकासा ।

100000

श्री अथष मन्त्रालय 602000163 भन्त्सार विताष
राजस्व न्त्यायानधकरणको िैसला कायाषन्त्वयि गिष लक्ष्मी इन्त्टरकजन्त्टिेण्टल प्रा.नल.लाई धरौटी वापत 
राखेको राजस्व रकम कािूि बमोजजम विताष ददिे प्रयोजिका लानग भन्त्सार ववभागको िाममा  निकासा 
।

19245216

श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 602000123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खचष

िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2076/5/2 को निणषयािसुार संयिु राष्ट्र संघको 74 औ ं
महासभामा भाग नलि जािे िेपाली प्रनतनिनधमण्डलको भ्रमणको लानग निकासा ।

22922000

अथष मन्त्रालय ववववध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७6 भदौ मवहिा)



श्री भनूम व्यवस्था, 
सहकारी  तथा गररबी 
निवारण मन्त्रालय

602000183 अन्त्य विताष (वैदेजशक समेत)
वव.ि.पा. सखेुतका मिमाया बोगटीले घरजग्गा रजजषे्ट्रशि बापत नतरेको दस्तरु रकम विताष गिे 
प्रयोजिको लानग भनूम व्यवस्था, सहकारी  तथा गररबी निवारण मन्त्रालयको िाममा निकासा।

75000

श्री सञ्चार तथा सूचिा 
प्रववनध मन्त्रालय

602000183 अन्त्य विताष (वैदेजशक समेत)
धरौटीमा जम्मा गिुषपिे रकम भलूवश राजस्व दाजखला भएकोले यनुिक जशवशजि सेक्यूररटी 
प्रा.नल.जोरपाटी, काठमाण्डौं र तरक्क्ष सेक्यरुरवट प्रा.नल.बालवुाटार, काठमाण्डौंलाई विताष गिे 
प्रयोजिको लानग देहाय वमोजजम रकम निकासा।

50000

श्री सञ्चार तथा सूचिा 
प्रववनध मन्त्रालय

602000183 अन्त्य विताष (वैदेजशक समेत)
धरौटीमा जम्मा गिुषपिे रकम भलूवश राजस्व दाजखला भएकोले पिेक्ट एजक्टम सोलसुि प्रा.नल.लाई 
विताष ददिे प्रयोजिको लानग देहाय वमोजजम रकम निकासा।

420000

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
सिुकोसी गा.पा. कमेरे, नसन्त्धलुीमा पवहरोमा परी घाइते भएका नसराहा गोलबजार-३ का इन्त्दल 
शाहको उपचार खचष बापतको रकम आनथषक सहायताको रुपमा निकासा।

862130

रकमान्त्तर निकासा 
गएको मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

कण्ठरोग नियन्त्रण 
कायषक्रम (िेपाल साल्ट 
टे्रनडङ्ग नलनमटेड)

602000223 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रचनलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खचष गिे गरी िूि ढुवािीमा लाग्िे मूल्य 
अनभववृि कर वापतको रकम रकमान्त्तर निकासा ।

16550000

कािूि, न्त्याय तथा 
संसदीय मानमला मन्त्रालय

602000223 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
म.प.को नमनत 2076-04-16 को निणषयािसुार िेपाल िोटरी पजव्लक पररर्दलाई अिदुाि उपलवध 
गराउि रकमान्त्तर।

1000000

भनूम व्यवस्था, सहकारी  
तथा गररबी निवारण 
मन्त्रालय

602000223 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
झापा जजल्ला महारािी झोडा, लखिपरु, सतासीधाम, धरमपरु, तोपगाछी क्षेरको जग्गा दताष सम्बन्त्धी 
सनमनत, 2075 को लानग प्रचनलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड अिसुार खचष गिे गरी रकमान्त्तर 
निकासा ।

1200000

सवोच्च अदालत 
(प्रशासनिक खचष समेत)

602000204 भौनतक सवुवधा
सवोच्च अदालतमा Disaster Recovery Center सम्बन्त्धी मेजशिरी उपकरण खररद तथा स्थापिा गिष 
रकमान्त्तर निकासा ।

70964000

सवोच्च अदालत 
(प्रशासनिक खचष समेत)

602000133 अनतनथ सत्कार
सम्माििीय प्रधाि न्त्यायाधीश श्री चोलेन्त्र शमसेर ज.ब.रा.ज्यूको निमन्त्रणामा रुसी महासंघका सवोच्च 
अदालतका अध्यक्ष श्री Vyacheslav M. Lebedev को सम्मािको लानग आवश्यक पिे रकम 
रकमान्त्तर निकासा ।

1340000

निवाषचि आयोग 
(प्रशासनिक खचष समेत)

602000223 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि उपनिवाषचि संचालि तथा व्यवस्थापि गिष निवाषचि आयोगको लानग रकमान्त्तर निकासा । 250000000



नछन्नमस्ता गाउाँपानलका 602000223 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
आ.व.2074/75 का लानग समािीकरण अिदुाि वापत नछन्नमस्ता गाउाँपानलकाको लानग उपलब्ध 
गराइएको रकममध्ये संघीय संजचत कोर्मा दाजखला भएको रकम ववजत्तय हस्तान्त्तरण ।

14856505

बढुीगंगा िगरपानलका 602000223 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
आ.व.2074/75 का लानग समािीकरण अिदुाि वापत बढुीगंगा िगरपानलकाको लानग उपलब्ध 
गराइएको रकममध्ये संघीय संजचत कोर्मा दाजखला भएको रकम ववजत्तय हस्तान्त्तरण ।

3318783

काठमाण्डौ उपत्यका 
ववकास प्रानधकरण

602000264
संघीय संरचिा पूवाषधार ववकास 
कायषक्रम

प्रचनलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड बमोजजम कानलमाटी-कुलेश्वर-बल्ख ुसडक ववस्तारको क्रममा पूणष 
रूपमा ववस्थावपतलाई  क्षनतपूनतष  उपलब्ध गराउिे प्रयोजिाका लानग रकमान्त्तर निकासा ।

8250000

रावष्ट्रय खेलकुद पररर्द् 602000223 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

आगामी मंनसर 15-24, 2076 मा काठमाडौंमा आयोजिा गिष लानगएको 13 औ ंदजक्षण एजशयाली 
खेलकुद प्रनतयोनगताको रावष्ट्रय वटम तयारी रू.15 करोड, खेल सामाग्री खररद रू.38 करोड, समारोह 
व्यवस्थापि रू.1 करोड र आवास व्यवस्थापिका लानग रू.1 करोड गरी तयारी एवं संचालिका 
लानग रकमान्त्तर निकासा ।

550000000

रावष्ट्रय खेलकुद पररर्द् 602000254 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
आगामी मंनसर 15-24, 2076 मा काठमाडौंमा आयोजिा गिष लानगएको 13 औ ंदजक्षण एजशयाली 
खेलकुद प्रनतयोनगताको पूवाषधार निमाषणका लानग रू.40 करोड रकमान्त्तर निकासा ।

400000000


