
निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररर्द) को नमनत 2076/04/06 र नमनत 2076/04/16 को निणषय 
अिसुार मािव अनिकारवादी िेता टेकिाथ ररजाल सवहत संलग्ि नलष्ट बमोन्त्जम 12 जिा 
व्यन्त्िहरुलाई आनथषक सहायता उपलब्ि गराउि रकम निकासा।

5900000

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प) को नमनत 2076/4/16 को निणषयािसुार कंचिपरु घटिामा घाइते अजुषि 
भण्डाराको नियनमत कुरूवा समेतको व्यवस्थापि खचष वापत मानसक रू.25 हजार राहत रकम  
न्त्जल्ला प्रशासि कायाषलय कंचिपरु मार्ष त उपलब्ि गराउिे गरी गहृ मन्त्रालयको िाममा निकासा।

300000

श्री स्वास््य तथा 
जिसंख्या मन्त्रालय

602000183 अन्त्य वर्ताष (वैदेन्त्शक समेत)
सवोच्च अदालतको आदेश बमोन्त्जम पवुी चौकी ५, डोटीका खोप पश्चात मतृ्य ुभएका ४ जिा 
बालबानलकाको अनभभावकलाई जिही १० लाखको दरले क्षनतपूनतष रकम उपलव्ि गराउि स्वास््य 
तथा जिसंख्या मन्त्रालयको िाममा निकासा।

4000000

श्री गहृ मन्त्रालय 602000153 आनथषक सहायता

िाददङ्ग न्त्जल्ला बेिीघाट रोराङ निवासी श्री केशव ववसरुाललाई रु.3 लाख आनथषक सहायता 
उपलब्ि गराउि मन्त्न्त्रपररर्दबाट नमनत 2076/03/12 मा निणषय भएको तर निकासा भए पनि 
भिुािी आदेश िबिेको कारण रकम निकासा िभएकोले दोहोरो िपिे गरी उपल्बि गराउि रकम 
निकासा।

300000

श्री उद्योग, वान्त्णज्य तथा 
आपूनतष मन्त्रालय

602000123
प्रनतनिनि मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खचष

भ्रमण खचष नियमावलीको अनििमा रही भिुािी गिष उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूनतष मन्त्रीज्यू  9-
11 जलुाई 2019 रनसयामा भएको कायषक्रममा अस्वस््यका कारणले भाग नलि िसक्दाको 
वटकट रद्द खचष र सोही कायषक्रममा भाग नलि जािभुएका सहसन्त्चको भ्रमण खचष समेतको रकम 
भिुािी गिे  प्रयोजिाथष निकासा।

313245

रकमान्त्तर निकासा 
गएको मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

प्रिािमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररर्द्को कायाषलय

602000223 भैपरी आउिे -सािारण प्रशासि प्रिािमन्त्री राविय प्रनतभा परुस्कार ववतरण गिे प्रयोजिको लानग रकमान्त्तर निकासा। 1000000

भनूम व्यवस्था, सहकारी  
तथा गररबी निवारण 
मन्त्रालय

602000223 भैपरी आउिे -सािारण प्रशासि
िेपाल सरकारको नमनत 2076-03-06 को निणषय अिसुार गदित सरकारी, सावषजनिक र गिुी 
जग्गा संरक्षण सम्बन्त्िी जााँचबझु आयोगको लानग रकमान्त्तर निकासा।

4765187

अथष मन्त्रालय ववववि शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७6 साउि मवहिा)


