
निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

श्री स्वास््य तथा 
जिसंख्या मन्त्रालय

6020173 कर विताष
श्री लाइि कम प्रा.नल.ले भलुवस राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम विताष गिे प्रयोजिको लानग 
रकम निकासा।

345000

श्री शहरी ववकास 
मन्त्रालय

6020183 अन्त्य विताष (वैदेशशक समेत)
बदु्ध पावर इलेक्ट्रो नसस्टम, बटुवलले 2074/75 मा धरौटी खातामा जम्मा गिुषपिे रकम 
भलुवश राजस्व खातामा जम्मा भएकोले विताष गिे प्रयोजिको लानग रकम निकासा।

100000

श्री आनथषक मानमला तथा 
योजिा मन्त्रालय प्रदेश 
िं ५

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गरी खर्ष गिे शतषमा 
सशतष अिदुाि मािष त हस्तान्त्तरण भएका र्ाल ुआनथषक वर्ष 2075/76 को असार मसान्त्तसम्म 
सम्पन्न हिुे खािेपािी आयोजिाहरुहरूका लानग मार भकु्तािी गिे प्रयोजिको लानग रकम निकासा।

250000000

श्री आनथषक मानमला तथा 
योजिा मन्त्रालय प्रदेश 
िं १

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गरी खर्ष गिे शतषमा 
सशतष अिदुाि मािष त हस्तान्त्तरण भएका र्ाल ुआनथषक वर्ष 2075/76 को असार मसान्त्तसम्म 
सम्पन्न हिुे खािेपािी आयोजिाहरुहरूका लानग मार भकु्तािी गिे प्रयोजिको लानग रकम निकासा।

250000000

श्री आनथषक मानमला तथा 
योजिा मन्त्रालय 
सदूुरपशिम

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गरी खर्ष गिे शतषमा 
सशतष अिदुाि मािष त हस्तान्त्तरण भएका र्ाल ुआनथषक वर्ष 2075/76 को असार मसान्त्तसम्म 
सम्पन्न हिुे खािेपािी आयोजिाहरुहरूका लानग मार भकु्तािी गिे प्रयोजिको लानग रकम निकासा।

250000000

श्री आनथषक मानमला तथा 
योजिा मन्त्रालय गण्डकी 
प्रदेश

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गरी खर्ष गिे शतषमा 
सशतष अिदुाि मािष त हस्तान्त्तरण भएका र्ाल ुआनथषक वर्ष 2075/76 को असार मसान्त्तसम्म 
सम्पन्न हिुे खािेपािी आयोजिाहरुहरूका लानग मार भकु्तािी गिे प्रयोजिको लानग रकम निकासा।

250000000

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (म.प.) को नमनत 2075/12/24 को निणषयािसुार पूवषमन्त्री श्री केशवकुमार 
बढुाथोकीलाई और्नध उपर्ार वापत आनथषक सहायता उपलब्ध गराउि रकम निकासा।

1000000

श्री रक्षा मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

भ्रमण खर्ष नियमावली बमोशजम खर्ष लेख्न ेगरी माििीय उपप्रधािमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीज्यूको 
िेततृ्वमा न्त्ययुोकष मा आयोजिा भएको 2019 UN Peacekeeping Defence Ministerial Meeting 
मा सहभागी भ्रमण टोलीको भ्रमण खर्ष निकासा।

955245

अथष मन्त्रालय ववववध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७६ बैशाख मवहिा)



श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता
म.प.को नमनत 2075-12-25 को निणषयािसुार अमतृलाल शे्रष्ठ (रु ५ लाख),र्क्रपाणी िेपाल 
(४ लाख), कववता शे्रष्ठ (५ लाख), िरहरी गैरे (५ लाख) र नगररराज शमाष भण्डारी (५ लाख) 
लाई आनथषक सहायता उपलव्ध गराउि रकम निकासा।

2400000

श्री भौनतक पूवाषधार तथा 
यातायात मन्त्रालय

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गिे गरी यस आ.व.मा 
सशतष अिदुाि मािष त सदूुरपशिम प्रदेशमा  हस्तान्त्तरण भएका यस मन्त्रालयको सहमनतमा 
बहवुवर्षय ठेक्का लगाई दावयत्व नसजषिा भएका आयोजिाहरूमा मार खर्ष गिे शतषमा रकम निकासा।

600000000

श्री खािेपािी मन्त्रालय 6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार मशन्त्रपररर्दको नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गरी प्रदेश िं.3 
मा र्ाल ुआनथषक वर्ष 2075/76 मा शसतष हस्तान्त्तरण भएका यस आनथषक वर्ष नभर सम्पन्न 
भइसक्ट्िे खािेपािी आयोजिाहरुमा मार खर्ष गिष शतषमा रकम निकासा।

250000000

श्री आनथषक मानमला तथा 
योजिा मन्त्रालय प्रदेश 
िं १

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गिे गरी यस आ.व.मा 
सशतष अिदुाि मािष त प्रदेश िं.1 अन्त्तगषत हस्तान्त्तरण भएका यस मन्त्रालयको सहमनतमा बहवुवर्षय 
ठेक्का लगाई दावयत्व नसजषिा भएका आयोजिाहरुहरूमा मार खर्ष गिे शतषमा रकम निकासा।

750000000

श्री रक्षा मन्त्रालय 6020173 कर विताष
एस.ए.वप.रेनडङ्ग प्रा.नल, गण्डकी कम्यनुिकेशि प्रा.नल. र टेकमाईण्डस ्िेटवकष  प्रा.नल.ले बोलपरको 
बैंक जमाित पेश गिुष पिेमा िगद धरौटी दाशखला गदाष भलुवश राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरेको 
रकम विताष गिे प्रयोजिाथष रकम निकासा।

1273000

श्री स्वास््य तथा 
जिसंख्या मन्त्रालय

6020153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2075/12/14 को निणषयािसुार शर्तलि शजल्ला भरतपरु 
म.ि.पा.18 का सन्त्तोर् रािाभाटलाई और्धी उपर्ार वापत रकम निकासा

60000

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता

िेपाल सरकार (म.प.) को नमनत 2075/12/25 को निणषयािसुार बदृ्धावस्था व्यवस्थापि तथा 
सामाशजक कल्याण गठुी (आमाको घर िेपाल) रववभवि, काठमाडौंलाई रु.50 लाख, सिलता 
एर्.आई.भी. शशक्षा सदि कीनतषपरु, काठमाडौंलाई रु.1 करोड र मािवसेवा आश्रम, काठमाडौंलाई 
रु.1 करोड आनथषक सहायता उपलब्ध गराउि रकम निकासा।

25000000

श्री िेपाल कािूि आयोग 6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

िेपाल सरकार (म.प.) को नमनत 2075/11/13 को निणषयािसुार िेपाल कािूि आयोगका 
अध्यक्ष श्री माधव पौडेलको िेततृ्वमा ३ सदस्यीय प्रनतनिनधमण्डल Zambia मा आयोजिा भएको 
CALRAs को आठौं सम्मेलिमा भाग नलि जााँदाको भ्रमण खर्ष नियमािसुार भकु्तािी ददिे गरी 
रकम निकासा।

1516432

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (म.प.) को 2075/12128 को निणषयािसुार राविय सभाका पूवष सदस्य नभक्षु 
अश्वघोर् महास्थवीरको और्नध उपर्ार गदाष लागेको नबल बमोशजमको उपर्ार खर्ष रकमको प्रमाण 
सम्बशन्त्धत निकायबाट िै एवकि गिे गरी निकासा।

1080432



श्री भौनतक पूवाषधार 
ववकास मन्त्रालय, प्रदेश 
िं. १

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गिे गरी यस आ.व.मा 
सशतष अिदुाि मािष त कणाषली प्रदेशमा हस्तान्त्तरण भएका यस मन्त्रालयको सहमनतमा बहवुवर्षय 
ठेक्का लगाई दावयत्व नसजषिा भएका सडक आयोजिाहरुहरूमा मार खर्ष गिे शतषमा रकम निकासा।

500000000

श्री मखु्य मन्त्री तथा 
म.प. को कायाषलय

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गिे गरी यस आ.व.मा 
सशतष अिदुाि मािष त प्रदेश िं. ३ मा हस्तान्त्तरण भएका यस मन्त्रालयको सहमनतमा बहवुवर्षय 
ठेक्का लगाई दावयत्व नसजषिा भएका सडक आयोजिाहरुहरूमा मार खर्ष गिे शतषमा रकम निकासा।

750000000

श्री उद्योग, वाशणज्य तथा 
आपूनतष मन्त्रालय

6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

िेपाल सरकार (म.प.) को नमनत 2075/10/21 को निणषयािसुार माििीय मन्त्री मातकृा 
यादवको िेततृ्वमा २ सदस्यीय प्रनतनिनधमाण्डलको दबुई र बहराइिमा आयोजिा भएको 
कायषक्रममा सहभागी हुाँदाको भ्रमण खर्ष नियमािसुार भकु्तािी ददिे गरी रकम निकासा।

838908

श्री आनथषक मानमला तथा 
योजिा मन्त्रालय प्रदेश 
िं ३

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम

िेपाल सरकार (मं.प) नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गिे गरी ववगतमा 
वहवुवर्षय ठेक्का वन्त्दोवस्त भई सशतष अिदुाि मािष त हस्तान्त्तरण भएको ढंुगािा गाउाँ र पोखरेल 
गाउाँ हुाँदै ज्योनतनलषगेश्वर महादेवस्थािसम्म जािे बाटो र्ााँगिुारायण-४ सडक योजिा सम्पन्न गिष 
रकम निकासा।

40000000

श्री परराि मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2075/11/13 बो निणषयािसुार सदूुरपशिम प्रदेशका प्रमखु 
मा.मोहिराज मल्ललाई भारतमा उपर्ार गिष जााँदाको Air Ambulance, हवाई भाडा र और्धी 
उपर्ार गराउाँदा लागेको नबल बमोशजमको रकम भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष निकासा।

3636847

श्री गहृ मन्त्रालय 6020183 अन्त्य विताष (वैदेशशक समेत)
धिरु्ा ज.ि.पा.10 बस्िे वादी राजकुमार महासेठलाई शजल्ला अदालत धिरु्ाको िैसला अिसुार 
सरुक्षाकमीको कुटाईबाट घाइते भएकोले क्षनतपूनतष उपलब्ध गराउि रकम निकासा।

25000

श्री कािूि, न्त्याय तथा 
संसदीय मा. मन्त्रालय

6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

संयकु्त राि संघको मखु्यालय न्त्ययुोकष मा 25 मार्ष देशख 5 अवप्रल 2019 सम्म भएको कायषक्रमा 
सशर्वज्यूको िेततृ्वमा गएको २ सदस्यीय प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण खर्ष, भ्रमण खर्ष नियमावली, 
2064 को अनधिमा रही खर्ष लेख्न ेगरी रकम निकासा।

1391460

श्री कृवर् तथा पशपुन्त्छी 
ववकास मन्त्रालय

6020173 कर विताष

वकसािका लानग उन्नत बीउ ववजि कायषक्रमबाट आह्वाि भएको बोलपरको कृष्णसार रेडसष 
(स्थायी लेखा िं. 301574888) ले धरौटी वापत जम्मा गिुषपिे रकम भलुवश राजस्व खातामा 
दाशखला गरेकोले राजस्व रकम अन्त्यर राजस्व प्रयोजिको लानग प्रयोग िगिे गरी विताष गिषको 
लानग रकम निकासा।

150000

श्री आनथषक मानमला तथा 
योजिा मन्त्रालय प्रदेश 
िं ५

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
िेपाल सरकार मशन्त्रपररर्दको नमनत 2075/10/25 को निणषयको पूणष पालिा गरी खर्ष गिे 
शतषमा प्रदेश िं.5 मा हस्तान्त्तरण भएका सशतष अिदुाितिष का गलु्मी शजल्लामा सञ्चानलत खािेपािी 
आयोजिाहरुमा मार खर्ष गिे शतषमा रकम निकासा।

59100000



श्री आनथषक मानमला तथा 
योजिा मन्त्रालय प्रदेश 
िं ५

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार मशन्त्रपररर्द् को नमनत 2075/10/25 मा भएको निणषयको पूणष पालिा गिे गरी 
शसतष अिदुािमा मािष त प्रदेश िं.5 मा हस्तान्त्तरण भएका खािेपािी आयोजिाहरुका लानग दोहोरो 
भकु्तािी िगिे शतषमा रकम निकासा।

500000000

श्री अथष मन्त्रालय, अ. 
आ. स. स. महाशाखा

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
Human Resource Development Scholorship कायाषन्त्वयिका लानग बैक कनमशि वापतको रकम 
िेपाल राि बैंकलाई भकु्तािी ददिे प्रयोजिाका लानग रकम निकासा।

900000

श्री अथष मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डनभर रहेर खर्ष लेख्न ेगरी ववनभन्न कायषक्रममा सहभागी हिु 
ववदेश भ्रमणमा जाि ुभएका पदानधकारीहरूलाई दैनिक भत्ता र हवाई वटकट उपलब्ध गराउि 
राभल एजेन्त्सीलाई रकम भकु्तािी ददिे प्रयोजिाथष रकम निकासा।

5378856

श्री उद्योग, वाशणज्य तथा 
आपूनतष मन्त्रालय

6020153 आनथषक सहायता
िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2075/11/28 को निणषयािसुार उद्योग, वाशणज्य तथा आपूनतष 
मन्त्रीज्यूले उपर्ार गराउाँदा लागेको खर्ष भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष रकम निकासा।

113109

श्री उद्योग, वाशणज्य तथा 
आपूनतष मन्त्रालय

6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

25 अवप्रलदेखी 27 अवप्रलसम्म र्ीिको वेशजङमा आयोजिा भएको Second Belt and Road 
Forum for International मञ्चको कायषक्रममा सहभागी हिु ुभएका उद्योग वाशणज्य तथा आपूनतष 
मशन्त्रज्यूको िेततृ्वको प्रनतनिनधमण्डलको भ्रमण खर्ष भ्रमण खर्ष नियमावली, 2064 अनधिमा रही 
खर्ष गिे गरी रकम निकासा।

539156

श्री परराि मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

मार्ष 20-22, 2019 सम्म संयकु्त राि संघको दोस्रो उच्र्स्तरीय दशक्षण सहयोग सम्बन्त्धी 
सम्मेलिमा पररािमन्त्रीज्यूको िेततृ्वमा सहभागी प्रनतनिनधमण्डको भ्रमण खर्ष भ्रमण खर्ष 
नियमावली, 2064 को अनधमा रही खर्ष गिे गरी निकासा।

1870390

श्री परराि मन्त्रालय 6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

सम्माििीय रािपनत श्रीमती ववद्यादेवी भण्डारीज्यू संयकु्त राि संघको 73औ  महासभामा 
मवहलाहरूको अवस्था सम्बन्त्धी आयोऊको 63 औ ंअनधवेशिको नसलनसलामा सहभागी 
प्रनतनिनधमण्डको खर्ष भ्रमण खर्ष नियमावली, 2064 को अनधमा रही खर्ष लेख्न ेगरी निकासा।

16215344

श्री खािेपािी मन्त्रालय 6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
झापा शजल्ला, गौरादह ि.पा. वडा िं.7 मा निमाषणाधीि ग्वालडुब्बा खािेपािी तथा सरसिाई 
आयोजिाको लानग प्रदेश िं.1 भौनतक पूवाषधार तथा ववकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा।

15000000

श्री संघीय मानमला तथा 
सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालय

6020153 आनथषक सहायता
निजगढ ि.पा.का स.ले.पा. श्री महादेव अनधकारी (क.सं.िं.233869) र कटहरी गाउाँपानलका 
मोरङ्गका इशन्त्जनियर श्री प्रकाश कुमार गपु्ता (क.सं.िं.173640)लाई नि.स.्नि.2050 लाई 
नियम 95 बमोशजम जिही रू. 5 लाखका दरले आनथषक सहायता वापत निकासा।

1000000

श्री भौनतक पूवाषधार 
ववकास मन्त्रालय, 
गण्डकी प्रदेश

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम

िेपाल सरकार (मं.प.)बाट नमनत 2075/10/25 मा भएको निणषयको पूणष पालिा गिे गरी 
शसतष अिदुािमािष त गण्डकी प्रदेशमा हस्तान्त्तरण भएका नसाँर्ाइ आयोजिाहरूमध्ये ववगत आ.व.मा 
ठेक्का सम्झौता भई दावयत्व नसजषिा भएका र यसै आ.व.मा काम सम्पन्न भएका/हिुे आयोजिाका 
लानग भकु्तािी गिष रकम निकासा।

179206000



श्री भौनतक पूवाषधार 
ववकास मन्त्रालय, 
सदुरुपशिम प्रदेश

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
िेपाल सरकार मशन्त्रपररर्द् को नमनत 2075/10/25 मा भएको निणषयको पूणष पालिा गिे गरी 
शसतष अिदुािमा सदुरुपशिम प्रदेशमा हस्तान्त्तरण भएका दार् ुषला शजल्लामा संर्ानलत खािेपािी 
आयोजिाहरु मध्ये र्ाल ुआ.व.नभर कायष सम्पन्न गिे शतषमा रकम निकासा।

142550000

श्री यवुा तथा खेलकूद 
मन्त्रालय

6020123
प्रनतनिनध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्वागत खर्ष

िेपाल सरकार (मं.प.) को निणषयािसुार यवुा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको िेततृ्वमा 2075 रै्र 25-
26 गते संयकु्त राज्य अमेररकाको न्त्ययुोकष मा भएको कायषक्रममा सहभागी हिु जााँदाको प्रनतनिनध 
मण्डलको भ्रमण खर्ष वापतको रकम भ्रमण खर्ष नियमावली, 2064 को अनधिमा रही खर्ष लेख्न े
गरी निकासा।

648191

श्री शशक्षा, ववज्ञाि तथा 
प्रववनध मन्त्रालय

6020153 आनथषक सहायता
पाठ् यक्रम ववकास केन्त्र सािोदठमी भक्तपरुमा कायषरत शाखा अनधकृत श्री मीिबहादरु थापा 
(क.सं.िं.190694) लाई नि.से.नि. 2050 को नियम 50 बमोशजम  और्नध उपर्ार वापत थप 
आनथषक सहायता उपलब्ध गराउि रकम निकासा।

500000

रकमान्त्तर निकासा 
गएको मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

गहृ मन्त्रालय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
माििीय गहृ मन्त्रीज्यूको प्रसे संयोजक श्री वकरण भट्टराईलाई प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत 
मापदण्डनभर रही दोहोरो खर्ष िपिे गरी पाररश्रनमक उपलब्ध गराउि रकमान्त्तर निकासा।

366000

मवहला,बालबानलका तथा 
जेष्ठ िागररक मन्त्रालय

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
मवहला बालबानलका तथा जेष्ठ िागररक मन्त्रालयको वगैंर्ा निमाषण गिे प्रयोजिको लानग रकमान्त्तर 
निकासा।

500000

अशख्तयार दरुुपयोग 
अिसुन्त्धाि आयोग 
(प्रशासनिक खर्ष समेत)

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2075/12/17 को निणषयािसुार घरधिी तलुसीमाया लामालाई 
घरको मूल्यांकि र घर खाली गरी सिे व्यवस्थापिको लानग भकु्तािी ददि अशख्तयार दरुुपयोग 
अिसुन्त्धाि आयोगकको सम्पकष  कायाषलय िेपालजञ्जको लानग रकमान्त्तर निकासा।

1000000

शजल्ला समन्त्वय 
सनमनतको कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष गिे गरी काशस्क शजल्लाका ववनभन्न ५ वटा 
सम्पन्न भएको उच्र् मा.वव. तथा गा.पा.भविको सशृजत दावयत्व भकु्तािी गिे प्रयोजिाथाष रकमान्त्तर 
निकासा।

3865000

राहदािी ववभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2075/10/21 को निणषयािसुार राहदािी ववभागका लानग 
2075 िागिु 1 गतेदेशख 2076 असार मसान्त्तसम्म अनतररक्त समय काम गरे वापत भत्ता र E-
Passport सम्बन्त्धी मलेनसया भ्रमणमा गएको टोलीको खर्ष समेतको लानग रकमान्त्तर निकासा।

5431460



राविय अिसुन्त्धाि ववभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही अन्त्तराषविय लगािी सम्मेलिमा सरुक्षाथष 
खवटएका िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल, राविय अिसुन्त्धाि ववभाग र शजल्ला प्रशासि 
कायाषलय, काठमाण्डौं समेतका लानग रकमान्त्तर निकासा।

655000

शजल्ला प्रशासि 
कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही अन्त्तराषविय लगािी सम्मेलिमा सरुक्षाथष 
खवटएका िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल, राविय अिसुन्त्धाि ववभाग र शजल्ला प्रशासि 
कायाषलय, काठमाण्डौं समेतका लानग रकमान्त्तर निकासा।

100000

प्रहरी प्रधाि कायाषलय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही अन्त्तराषविय लगािी सम्मेलिमा सरुक्षाथष 
खवटएका िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल, राविय अिसुन्त्धाि ववभाग र शजल्ला प्रशासि 
कायाषलय, काठमाण्डौं समेतका लानग रकमान्त्तर निकासा।

3189000

क्षेरीय सशस्त्र प्रहरी बल 
कायाषलय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही अन्त्तराषविय लगािी सम्मेलिमा सरुक्षाथष 
खवटएका िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल, राविय अिसुन्त्धाि ववभाग र शजल्ला प्रशासि 
कायाषलय, काठमाण्डौं समेतका लानग रकमान्त्तर निकासा।

2374000

राविय अिसुन्त्धाि ववभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही ववशेर् सरुक्षा कायषदल पररर्ालि गरी 
संगदठत अपराध नियन्त्रण तथा निगरािीका लानग गहृ मन्त्रालय र अन्त्तगषत निकायहरूका लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

2500000

गहृ मन्त्रालय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही ववशेर् सरुक्षा कायषदल पररर्ालि गरी 
संगदठत अपराध नियन्त्रण तथा निगरािीका लानग गहृ मन्त्रालय र अन्त्तगषत निकायहरूका लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

1000000

शजल्ला प्रशासि 
कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही ववशेर् सरुक्षा कायषदल पररर्ालि गरी 
संगदठत अपराध नियन्त्रण तथा निगरािीका लानग गहृ मन्त्रालय र अन्त्तगषत निकायहरूका लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

2400000

प्रहरी प्रधाि कायाषलय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही ववशेर् सरुक्षा कायषदल पररर्ालि गरी 
संगदठत अपराध नियन्त्रण तथा निगरािीका लानग गहृ मन्त्रालय र अन्त्तगषत निकायहरूका लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

9500000

सशस्त्र प्रहरी बल 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही ववशेर् सरुक्षा कायषदल पररर्ालि गरी 
संगदठत अपराध नियन्त्रण तथा निगरािीका लानग गहृ मन्त्रालय र अन्त्तगषत निकायहरूका लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

4500000

हलुाक सेवा ववभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
मशन्त्रपररर्दबाट भएको निणषय अनिवायष रुपमा कायाषन्त्वयि गिे गरी डाक ढुवािी बापतको रकम 
रकमान्त्तर निकासा।

9456980

शजल्ला सरकारी ववकल 
कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी शजल्ला सरकारी ववकल 
कायाषलय काठमाण्डौंको लानग रकमान्त्तर निकासा।

1750000



गररबी लशक्षत सहरी 
पिुउषत्थाि कायषक्रम

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी ववश्व वैंकको अिदुािमा 
सञ्चानलत गररवी लशक्षत शहरी पिुस्थाषपिा कायषक्रमको लानग रकमान्त्तर निकासा।

7000000

सघि शहरी ववकास 
कायषक्रम

6020163 भन्त्सार विताष
प्रर्नलत कािूि र शस्वकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी वैतडी शजल्लामा सञ्चानलत 
र्ौवाटो गेष्ट हाउस सडक गोठलापािी दिपा-4 लगायत ६ वटा सडक आयोजिाहरुको काम 
सम्पन्न गिे प्रयोजिको लानग रकमान्त्तर निकासा।

65000000

ऋण असलुी न्त्यायनधकरण 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र खर्षका स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष गिे गरी ऋण असलुी 
न्त्यायनधकरणको लानग रकमान्त्तर र निकासा।

1748630

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6020204 भौनतक सवुवधा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल सरकार मं.प.को 
नमनत 2075/12/11 को निणषयािसुार संघ मातहत ल्याइएका लखिपरु मंलवारे मयनुभठा 
शशवगञ्ज सडक, झापा लगायत ववनभन्न ९ वटा सडकका लानग रकमान्त्तर निकासा।

309700000

रािपनतको कायाषलय 
(प्रशासनिक खर्ष समेत)

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्डको अनधिमा रही नियमािसुार खर्ष गिे गरी रािपनतको 
कायाषलयलाई र्ाल ुखर्ष शीर्षकहरुमा रकमान्त्तर निकासा।

11562000

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सडक नडनभजि कायाषलय 
भरतपरुको कायषक्षेर नभर पिे तराइ मधेश पूवाषधार ववशेर् कायषक्रमका हददषिेटा शर्प्लेवट सडक, 
शर्तवि लगायतका ७ वटा सडकको लानग प्रनत सडक रु.3 करोडका दरले रकमान्त्तर निकासा।

210000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6020213 महशूल तथा अन्त्य भकु्तािी
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िागाजुषि िगरपानलका-4 
सोल्टी र्ोक गणेश मशन्त्दरबाट रामकोट जािे सडक सवहत 6 वटा सडकको प्रत्येक सडकका 
लानग रु.2/2 करोडका दरले रकमान्त्तर निकासा।

120000000

रािी जमरा कुलररया 
नसंर्ाइ आयोजिा ( 
प्रणाली आधनुिकीकरण 
समेत)

6020163 भन्त्सार विताष
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष गिे गरी रािी जमरा कुलररया नसर्ाई 
आयोजिाको मआुब्जा ववतरण गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

296500000

प्रहरी प्रधाि कायाषलय 6020204 भौनतक सवुवधा
खररद प्रवक्रया लगायतका कािूिी दावयत्वका ववर्यहरु सम्बशन्त्धत निकायबाटै परुा ग रेर खर्ष गिे 
गरी िेपाल प्रहरीको IT Based Nepal Police Megacity Communication Network प्रणाली 
स्थापिा गिष रकमान्त्तर निकासा।

36237506

काठमाण्डौ उपत्यका 
ववकास प्रानधकरण

6020204 भौनतक सवुवधा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी काठमाण्डौ उपत्यका 
ववकास प्रानधकरण शजल्ला आयकु्तको कायाषलय भक्तपरु अन्त्तगषत ववनभन्न कायषक्रमको लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

100000000



काठमाण्डौ उपत्यका 
ववकास प्रानधकरण

6021104
संघीय संरर्िा पूवाषधार ववकास 
कायषक्रम

प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी काठमाण्डौ उपत्यका 
ववकास प्रानधकरण शजल्ला आयकु्तको कायाषलय भक्तपरु अन्त्तगषत ववनभन्न कायषक्रमको लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

200000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम खर्ष गिे गरी सााँख ुबज्रयोनगिी र्ौकी भन्त्ज्याङ 
सडकका लानग रकमान्त्तर।

30000000

काठमाण्डौ उपत्यका 
ववकास प्रानधकरण

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी काठमाण्डौ शजल्ला 
अन्त्तगषत संर्ालि भएका आयोजिाहरूका लानग रकमान्त्तर निकासा।

400000000

भंसार नबभाग 6020163 भन्त्सार विताष
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम Embassy of Switzerland ले पेरोनलयम पदाथष 
खरीदमा दाशखला गरेको भन्त्सार महशलु विताष गिे प्रयोजिको लानग रकमान्त्तर निकासा।

1016400

भनूम सधुार तथा मालपोत 
कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
131 वटा भनूमसधुार तथा मालपोत कायाषलयहरुको स्वीकृत दरवन्त्दी अन्त्तगषत करारमा कायषरत 
कमषर्ारीको तलव भत्ताको लानग रकमान्त्तर निकासा।

36396330

प्रधािमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररर्द्को कायाषलय

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी प्रधािमन्त्री तथा मं.प.को 
कायाषलयको Action Room निमाषण कायषको लानग रकमान्त्तर निकासा।

60000000

महान्त्यायानधवक्ताको 
कायाषलय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
सरकारी ववकलहरुको क्षमता अनभववृद्ध (वैदेशशक तानलम)को लानग 6/6 जिाको २ वटा टोली 
बिाई रु.36 लाख 35 हजारको सीमामा रही खर्ष गिे गरी भ्रमणको सहमनत सवहत रकमान्त्तर 
निकासा।

3635000

िदी नियन्त्रण 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम खर्ष गिे गरी राजापरु नसाँर्ाई ब्यवस्थापि, औराही 
िदी ब्यवस्थापिको लानग रु.२० करोड रकमान्त्तर तथा रु.७ करोड थप बजेट रकमान्त्तर 
निकासा।

70000000

लशुम्बिी ववकास कोर् 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी लशुम्बिी ववकास 
कोर्लाई अिदुाि उपलव्ध गराउि रकमान्त्तर निकासा। LMBIS मा प्रवववष्ट समेत गिुषहिु।

300000000

उद्योग, वाशणज्य तथा 
आपनुतष मन्त्रालय

6020213 महशूल तथा अन्त्य भकु्तािी
िेपाल सरकार (म.प.) को नमनत 2075/12/07 को निणषयािसुार जटु उद्योगहरुलाई 
आ.व.2072/73 र आ.व.2073/74 को ववद्यतु महशलु विताष ददिे प्रयोजिाथष उद्योग, 
वाशणज्य तथा आपनुतष मन्त्रालयलाई रकमान्त्तर निकासा।

151907230

शजल्ला प्रशासि 
कायाषलयहरु

6020204 भौनतक सवुवधा
प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम खर्ष गिे गरी शजल्ला प्रशासि कायाषलयहरुको 
पुाँजीगत खर्ष ब्यवस्थापि गिष थप रकम रकमान्त्तर निकासा।

6800000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी ववमलिगर मौवाटार ठाटी 
पोखरी दधुपोखरी सडकका लानग रकमान्त्तर निकासा।

30000000



रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021104
संघीय संरर्िा पूवाषधार ववकास 
कायषक्रम

प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सडक नडनभजि भक्तपरु 
अन्त्तगषत काभ्र ेशजल्लाका ३ वटा सडक (िगरकोट-गैवहषववसौिा-वहंगवुापाटी, पिौनत-खोपासी-
तालढुुङ्गा, खोपासी-बल्थली-कामीडााँडा) को लानग प्रनत सडकर रु. 1 करोडका दरले रकमान्त्तर 
निकासा।

30000000

बागमती सधुार आयोजिा 6020204 भौनतक सवुवधा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष गिे गरी बागमती क्षेर भौनतक पूवाषधार 
ववकास आयोजिाका लानग रकमान्त्तर निकासा।

200000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021104
संघीय संरर्िा पूवाषधार ववकास 
कायषक्रम

प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सडक नडनभजि पोखराको 
कायषक्षेर नभर पिे सडकहरु (कास्की- तालवेसी-नलवपयािी-र्मेरेबजार-मजरेु सडक समेत 13 वटा 
सडक)हरुको लानग प्रनत सडक रु.2 करोडका दरले रकमान्त्तर निकासा।

260000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6020204 भौनतक सवुवधा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदढ्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सडक नडनभजि कायषक्षेर 
नभर पिे अरनिको राजमागष अन्त्तगषत धनुलखेल-दोलालघाट खण्ड (रे्िेज 30+000 देशख 
59+000 सम्म) को लानग रकमान्त्तर निकासा।

70000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदढ्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सडक नडनभजि र्ररकोटको 
कायषक्षेरमा पिे बलेिी-जलववरे- काशत्तके-तेम्बवुाथाम सडक, नसन्त्धपुाल्र्ोक समेत ३ वटा सडकको 
लानग रकमान्त्तर निकासा।

90000000

उत्तर दशक्षण 
राजमागष(कणाषली, 
कालीगण्डकी र कोशी)

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदढ्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी कालीगण्डकी कोररडोर 
(वेिी-जोमसोम कोरला) कायष क्षेर नभर पिे माल ढुङ्गा-बेिी सडकको नसशजषत दावयत्व भकु्तािी गिे 
प्रयोजिको लानग रकमान्त्तर निकासा।

100000000

उत्तर दशक्षण 
राजमागष(कणाषली, 
कालीगण्डकी र कोशी)

6021104
संघीय संरर्िा पूवाषधार ववकास 
कायषक्रम

प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदढ्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी कणाषली कोररडोर अन्त्तगषत 
(िेपाली सेिाबाट निमाषण भइरहेको) खलुाल-ुनसनमकोट खण्डको 145 वक.मी.रयाक खोल्िे 
प्रयोजिको लानग रकमान्त्तर निकासा।

100000000

सगरमाथा 
राजमागष(गाईघाट-ददके्तल 
खण्ड)

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदढ्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सगरमाथा राजमागष गाइघाट 
ददके्तल खण्डका लानग रकमान्त्तर निकासा।

100000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदढ्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी अथष मन्त्रालय पररसर र 
सवोच्र् अदालत लगायतको पररसरको क्षेरमा सडक एवं पावकष ङस्थलको ममषत संभार कायषको 
लानग रकमान्त्तर निकासा।

12330000

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी भजुहवािाका-सोमिी सेभरी 
बसोवास टोल-भालिुर्ोक-गंगावस्ती-दािेर्ोक-दाउने्न बेसी म.रा.मा. सडक, िवलपरासी सडकका 
लानग रकमान्त्तर निकासा।

30000000



जल तथा ऊजाष आयोग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम खर्ष गिे गरी िेपालमा आन्त्तररक जलयातायात 
तथा पािी जहाज संर्ालि सम्बन्त्धी कायषयोजिा कायाषन्त्वयि गिषका लानग जल तथा उजाष 
आयोगको सशर्वालयलाई रकमान्त्तर निकासा।

1450000

जल तथा ऊजाष आयोग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम खर्ष गिे गरी िेपालमा आन्त्तररक जलयातायात 
तथा पािी जहाज संर्ालि सम्बन्त्धी कायषयोजिा कायाषन्त्वयि गिषका लानग जल तथा उजाष 
आयोगको सशर्वालयलाई रकमान्त्तर निकासा।

2000000

प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. ७ 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
सदुरुपशिम प्रदेश, धिगढी प्रदेश प्रमखुको कायाषलयका लानग िपगु हिुे इन्त्धि र भ्रमण खर्षमा 
रकमान्त्तर निकासा।

400000

हलुाक सेवा ववभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
हलुाक सेवा ववभाग, गोश्वारा हलुाक, केन्त्रीय वटकट भण्डार तथा विलाटेनलक ब्यूरो र केन्त्रीय 
धिादेश कायाषलयको लानग कायाषलय सम्बन्त्धी खर्षमा प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको 
पररनधनभर रही भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

162000

केन्त्रीय धिादेश कायाषलय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
हलुाक सेवा ववभाग, गोश्वारा हलुाक, केन्त्रीय वटकट भण्डार तथा विलाटेनलक ब्यूरो र केन्त्रीय 
धिादेश कायाषलयको लानग कायाषलय सम्बन्त्धी खर्षमा प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको 
पररनधनभर रही भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

267000

केन्त्रीय वटकट भण्डार 
तथा विलाटेनलक ब्यूरो

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
हलुाक सेवा ववभाग, गोश्वारा हलुाक, केन्त्रीय वटकट भण्डार तथा विलाटेनलक ब्यूरो र केन्त्रीय 
धिादेश कायाषलयको लानग कायाषलय सम्बन्त्धी खर्षमा प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको 
पररनधनभर रही भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

819000

गोश्वारा हलुाक 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
हलुाक सेवा ववभाग, गोश्वारा हलुाक, केन्त्रीय वटकट भण्डार तथा विलाटेनलक ब्यूरो र केन्त्रीय 
धिादेश कायाषलयको लानग कायाषलय सम्बन्त्धी खर्षमा प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको 
पररनधनभर रही भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

5576000

स्थानिय सडक पलु निमाषण 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी कायष सम्पन्न भइ दावयत्व 
नसजषिा भएका पलुहरुको भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

300000000

स्थानिय सडक पलु निमाषण 6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी कायष सम्पन्न भइ दावयत्व 
नसजषिा भएका पलुहरुको भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

1900000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यस्थापि ग ्िे गरी सामाखशुी-टोखा-गजेु भञ्ज्याङ-
छहरे सडक ममषत गिे प्रयोजिको लानग रकमान्त्तर निकासा।

30000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष गिे गरी पाख्रीवास-मगुा-भोजपरु-घोरेटार सडक, 
धिकुटाको लानग रकमान्त्तर निकासा।

100000000



रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा

नियमािसुारको ठेक्का प्रकृया, भकु्तािी वाकीको कच्र्ावार सम्पन्न कामको गणुस्तर लगायतका 
ववर्यमा सम्बशन्त्धत मन्त्रालय/ पदानधकारीबाट एवकि गिे र ववगतको दावयत्व ठेक्का व्यवस्थापि 
भएकै बउशीिंबाट मार भकु्तािी गिे गरी र्.िं.1120 नमनत 2075/12/28को परको माग 
वमोशजम नड.स.का पोखरा अन्त्तगषतका ५ वटा सडकका लानग निकासा।

135600000

शजल्ला सरकारी ववकल 
कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
महान्त्यायानधवक्ताको कायाषलय अन्त्तगषतका शजल्ला सरकारी ववकल कायाषलयहरुका लानग र्ाल ु
तिष का ववनभन्न खर्ष शीर्षकहरुमा िपगु हिुे रकम थप बजेट निकासा।

4200000

उच्र् सरकारी ववकल 
कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी उच्र् सरकारी ववकल 
कायाषलयका लानग रकमान्त्तर निकासा।

2040000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सेउवा-सीमाघाट पकुोट 
दह हाडहाडे वपपलधारा ियााँगाउाँ तम्घासको पवहरो रोकथाम गरी सडक खण्ड उकास गिे 
प्रयोजिको लानग रकमान्त्तर निकासा।

20000000

सीमा िापी टोली 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि िेपाल भारत सीमा स्तम्भहरूको ममषत र निमाषण कायष लानग रकमान्त्तर निकासा। 1300000

सीमा िापी टोली 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा िेपाल भारत सीमा स्तम्भहरूको ममषत र निमाषण कायष लानग रकमान्त्तर निकासा। 33200000

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा

नियमािसुारको ठेक्का प्रकृया, भकु्तािी वाकीको कच्र्ावारी सम्पन्न कामको गणुस्तर लगायतका 
ववर्यमा सम्बशन्त्धत मन्त्रालय/ पदानधकारीबाट एवकि गिे गरी र्.िं.1141 नमनत 
2076/1/02 को परको माग वमोशजम नस.िं.1 देशख 7 सम्म नड.स.का रौतहट अन्त्तगषतका 
सडकका लानग मार रकमान्त्तर निकासा।

110000000

र्ााँगिुारायण िगरपानलका 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
भक्तपरु शजल्लाको गोसपलु ववढोल िााँट कमलासी हदैु िगरकोट जोड्िे सडको लानग ववत्तीय 
हस्तान्त्तरण वमोशजम रकम निकासा।

80447800

जंगी अड्डा 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

िेपाल सरकार (मं.प.)को नमनत 2073/12/29 को निणषयबाट खररद प्रवक्रया अशघ बढेको 
िेपाली सेिाले खररद गिष लागेको Fixed Wing जहाजको Basic System Insatallation वापत 
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष गिे गरी भकु्तािी गिे प्रयोजिाथष 
रकमान्त्तर निकासा।

326000000

निवशृत्तभरण व्यवस्थापि 
कायाषलय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि निवतृ्तभरण व्यवस्थापि कायाषलयको लानग वपकअप गानड खररद गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा। 4000000

संघीय संसद सशर्वालय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डनभर रही खर्ष गिे गरी संघीय संसद सशर्वालयको लानग सवारी 
साधि खररद तथा नलफ्ट जडाि समेतको लानग रकमान्त्तर निकासा।

32626000



शजल्ला प्रशासि 
कायाषलयहरु

6020213 महशूल तथा अन्त्य भकु्तािी
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी शजल्ला प्रशासि 
कायाषलयहरुका लानग पािी तथा नबजलुीमा रकमान्त्तर निकासा।

10000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी नडनभजि सडक कायाषलय 
इलाम अन्त्तगषतको भालखुोप-खदुिुावारी सडकको लानग रकमान्त्तर निकासा।

20000000

जलवाय ुअिवुकनलत वहृत 
खािेपािी आयोजिा

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
ववनभन्न ६ वटा संघीय खािेपािी तथा ढल ब्यवस्थापि आयोजिाहरुको लानग थप रकम रकमान्त्तर 
निकासा।

2139500

कारागार कायाषलयहरु 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी केन्त्रीय कारागार 
अस्पतालको लानग रकमान्त्तर निकासा।

4605000

महान्त्यायानधवक्ताको 
कायाषलय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
सावषजनिक खर्षमा नमतव्ययीता तथा प्रभावकाररता कायम गिे िीनतगत मागषदशषि, 2075 वमोशजम 
नमतव्ययीता अपिाइ प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी 
महान्त्यायानधवक्ताको कायाषलयको लानग रकमान्त्तर निकासा।

3600000

िेपाल कािूि आयोग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल कािूि आयोगको 
लानग रकमान्त्तर निकासा।

311025

िेपाल कािूि आयोग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल कािूि आयोगको 
लानग रकमान्त्तर निकासा।

650000

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष गिे गरी भोले-दाहाखािी लोथर हुाँदै 
मकवािपरुसम्म जािे सडक र कानलका ि.पा.8 गैरावारी र्ोक हुाँदै बङ्गखोला उप्रािगढी सडक, 
शर्तविका लानग रकमान्त्तर निकासा।

40000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी मररिखोला धनमले 
लालबन्त्दी खण्डका लानग रकमान्त्तर निकासा। 30000000

िेपाली राजदूतावासहरु, 
स्थायी नियोगहरु र 
महावाशणज्य दूताबासहरु

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाली 
राजदूताबास तेलअववव, इजरायलमा क्षमता अनभववृद्ध, राजदूत निवासमा भेटघाट कायषक्रम र 
Remittance Awareness Program संर्ालिाथष रकमान्त्तर निकासा।

1000000

िदी नियन्त्रण 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खरर् गिे गरी बह ुवर्ीय ठेक्कामा गएका ववररङ, 
कमला, कन्त्काइ र रतवुा िदी नियन्त्रण कायषको लानग थप रकम रकमान्त्तर निकासा।

70344000

काठमाण्डौ उपत्यका 
ववकास प्रानधकरण

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही 2076 आपाढ मसान्त्तसम्ममा काम पूरा 
गिे गरी काठमाण्डौ उपत्यका प्रानधकरणमािष त GLD मा परेका सडकहरूको लानग रकमान्त्तर 
निकासा।

45000000



न्त्याय पररर्द् 6020213 महशूल तथा अन्त्य भकु्तािी प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम खर्ष गिे गरी रकमान्त्तर निकासा। 2730000

ऋण असलुी न्त्यायनधकरण 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि ऋण असलुी न्त्यायनधकरणका लानग रकमान्त्तर निकासा। 30000

कुमारी र्ोक तथा 
केन्त्रीय तहनसल कायाषलय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
कुमारी र्ोक तथा केशन्त्रय तहनसल कायाषलयको लानग सवारी साधि खररद गिे प्रयोजिाथष 
रकमान्त्तर निकासा।

4000000

कोर् तथा लेखा 
नियन्त्रक कायाषलयहरु

6020204 भौनतक सवुवधा तेह्रथमु कोर् तथा लेखा निपन्त्रक कायाषलय भवि निमाषणको लानग िपगु रकम रकमान्त्तर निकासा। 11000000

गहृ मन्त्रालय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी गहृ मन्त्रालयको 
लानग को रकमान्त्तर निकासा।

22700000

निवशृत्तभरण व्यवस्थापि 
कायाषलय

6020213 महशूल तथा अन्त्य भकु्तािी
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डनभर रही नमतव्ययीपूवषक खर्ष लेख्न ेगरी निवतृ्तभरण व्यवस्थापि 
कायाषलयको लानग Software upgrade गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

470000

परराि मन्त्रालय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि परराि मन्त्रालयको लानग 1 थाि मोटरसाइकल खररद गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा। 300000

कािूि, न्त्याय तथा 
संसदीय मानमला मन्त्रालय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
बेपत्ता पाररएका व्यशक्तको छािववि आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगका अध्यक्ष र 
सदस्य नियशुक्तका लानग गदठत नसिाररस सनमनतको खर्ष व्यवस्थापि गिष रकमान्त्तर निकासा।

1190000

कािूि, न्त्याय तथा 
संसदीय मानमला मन्त्रालय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
बेपत्ता पाररएका व्यशक्तको छािववि आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगका अध्यक्ष र 
सदस्य नियशुक्तका लानग गदठत नसिाररस सनमनतको खर्ष व्यवस्थापि गिष रकमान्त्तर निकासा।

750000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा

प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी तिहुाँ शजल्लामा सञ्चानलत 
दमौली छाव्दी मोटरमागष-व्यास ि.पा. बन्त्दीपरु गा.पा. र वशन्त्दपरु थारुवास कुवाडी हुाँदै ढाडखोला 
बदु्ध नसंह मागष जोड्िे वशन्त्दपरु गा.पा. सडकको लानग प्रनत सडक 2 करोडका दरले रकमान्त्तर 
निकासा।

40000000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सडक नडनभजि हेटौडाको 
कायषक्षेर नभर पिे सवहद वासदेुव मागष र रजैया लामोटार र्करी मकरी सडक मकवािपरुको लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

40000000

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष गिे गरी सडक नडनभजि महेन्त्रिगर अन्त्तगषत 
लम्कीर्वुा ि.पा. वडा िं.6 गलुरा र्ोकदेशख दशक्षण प्रतापरु हुाँदै बिबर्ाषसम्म जोड्िे गलुरा-प्रतापरु 
सडकको लानग रकमान्त्तर निकासा।

30000000



संघीय मानमला तथा 
सामान्त्य प्रशासि मन्त्रालय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डको पररनधनभर रही गिे गरी गरी बाढी समदुाय उत्थाि 
प्रनतष्ठािको लानग रकमान्त्तर निकासा।

1612800

कृवर् पूवाषधार ववकास 
तथा कृवर् याशन्त्रकरण 
प्रवधषि कायषक्रम

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
साववकको कृवर् ववकास योजिा जिकपरु भई हालको कृवर् याशन्त्रकरण प्रवद्धषि केन्त्र िक्ट्टाशझज 
धिरु्ाको आ.व. 2074/75 को खर्षको भकु्तािी गिे प्रयोजिको लानग थप रकम रकमान्त्तर 
निकासा।

3205063

जंगी अड्डा 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि

प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डनभर रही नमतव्ययी ढंगले खर्ष गिे गरी िेपाल सरकार 
(मं.प.)को नमनत 2076/1/10 को निणषयको अनधिमा रही बारा र पसाष शजल्लामा हावाहरुीबाट 
क्षनत पगेुका 1453 वटा घरहरूको पिुनिषमाषण िेपाली सेिाबाट गिे/गराउिे प्रयोजिका लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

24985797

जंगी अड्डा 6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम

प्रर्नलत काििु र स्वीकृत मापदण्डनभर रही नमतव्ययी ढंगले खर्ष गिे गरी िेपाल सरकार 
(मं.प.)को नमनत 2076/1/10 को निणषयको अनधिमा रही बारा र पसाष शजल्लामा हावाहरुीबाट 
क्षनत पगेुका 1453 वटा घरहरूको पिुनिषमाषण िेपाली सेिाबाट गिे/गराउिे प्रयोजिका लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

821890343

स्वास््य तथा जिसंख्या 
मन्त्रालय

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
महाराजगंज मेनडकल क्ट्याम्पस लाई शव परीक्षण शलु्क बापतको भकु्तािी हिु बााँकी रकम 
उपलव्ध गराउिे प्रयोजिको लानग थप बजेट रकमान्त्तर निकासा

2146000

भंसार नबभाग 6020163 भन्त्सार विताष
भन्त्सार कायाषलयहरूमा बढी दाशखला भएको तथा अदालतको आदेशािसुार सम्बशन्त्धत करदातालाई 
राजस्व महसलु विताष ददिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

10604000

प्रगन्ना तथा बड्कापथ 
नसंर्ाइ आयोजिा, दाङ

6020183 अन्त्य विताष (वैदेशशक समेत)
सम्मानित सवोच्र् अदालतको आदेशािसुार प्रगन्ना तथा बड्कापथ नसंर्ाइ आयोजिा, दाङले सपुर 
शेपाष प्रकाश लशुम्बिी नबल्डसष जे.भी.लाई भकु्तािी ददिपुिे रकम रकमान्त्तर निकासा।

5903839

िदी नियन्त्रण 6020204 भौनतक सवुवधा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी जोशखमयकु्त पवहरो 
व्यवस्थापि आयोजिाको १ थाि मोटरसाइकल खररद गिे प्रयोजिाथष रकमान्त्तर निकासा।

250000

रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सडक नडनभजि, हकष परुको 
कायषक्षेर नभर पिे ओखलढंुगा-सल्लेरी सडक ममषत संभारका लानग रकमान्त्तर निकासा।

30000000

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी तराइ-मधेस सडक पूवाषधार 
ववशेर् कायषक्रम नभर भएको झापा शजल्लाको शिाषमनत खानलङ र्ोक देशख जंगे वपलरसम्मका सडक 
सवहत ३ वटा सडकका लानग प्रनत सडक रु.२ करोडका दरले रकमान्त्तर निकासा।

60000000



रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी रणिीनतक सडक 
पिुस्थाषपिा तथा सधुार अन्त्तगषत धाददङ्ग शजल्लामा सञ्चानलत महादेववेशी-आग्रा निगाले सडक सवहत 
४ वटा सडकका लानग प्रनत सडक रु.२ करोडका दरले रकमान्त्तर निकासा।

80000000

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम

प्रर्नलत कािूि र स्वीकृत मापदण्ड वमोशजम खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी सडक नडनभजि 
ववराटिगरको कायषक्षेर नभर पिे ग्रामथािको नमलि र्ोक हुाँदै लखन्त्तरी तेतररयाको नगन्त्धनिया 
वनिगामाको धोनबयारे हुाँदै हरैर्ा सम्मको सडक समेत ३ वटा सडकका लानग प्रनत सडक रु.२ 
करोडका दरले रकमान्त्तर निकासा।

60000000

उपरािपनतको कायाषलय 
(प्रशासनिक खर्ष समेत)

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
मशन्त्रपररर्दको नमनत 2075-10-21 को निणषयािसुार अनतररक्त समय काम गरे वापतको भत्ता 
उपलब्ध गराउि समेतको लानग रकमान्त्तर निकासा।

2131568

प्रहरी प्रधाि कायाषलय 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

34084000

िेपाल प्रहरी अस्पताल 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

21100000

राविय प्रहरी प्रशशक्षण 
प्रनतष्ठाि

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

1300000

प्रदेश प्रहरी कायाषलयहरु 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

25300000

शजल्ला प्रहरी कायाषलयहरु 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

185000000

महािगरीय प्रहरी 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

42250000

प्रहरी प्रधाि कायाषलय 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

7000000

िेपाल प्रहरी अस्पताल 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

5000000

राविय प्रहरी प्रशशक्षण 
प्रनतष्ठाि

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

200000

प्रदेश प्रहरी कायाषलयहरु 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

4000000

शजल्ला प्रहरी कायाषलयहरु 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

500000



महािगरीय प्रहरी 6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि रर स्वीकृत मापदण्ड नभर रही खर्ष व्यवस्थापि गिे गरी िेपाल प्रहरीको लानग 
रकम निकासा।

1500000

इलाका प्रशासि 
कायाषलयहरु

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
प्रर्नलत कािूि तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम खर्ष ब्यवस्थापि गिे गरी ववनभन्न १७ वटा 
इलाका प्रशासि कायाषलयहरुका लानग निकासा।

16810000

तराई मधेस सडक 
पवुाषधार ववशेर् कायषक्रम

6021024 दैवी प्रकोप राहत तथा पिुस्थाषपिा
नडनभजि सडक झापाको कायषक्षेरमा पिे उत्तरदशक्षण लोकमागष मेर्ी कोरीडोर (काकरनभट्टा- 
बाहिुडााँगी- पशपुनतिगर- शर्वाभन्त्ज्याङ) को लानग रकमान्त्तर निकासा।

30000000

परुात्तव ववभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
िेपाल सरकारको निणषयािसुार संघ मातहत ल्याइएका राविय मरुा संग्रहालय छाउिी, कवपलबस्त ु
संग्रहालय र राविय धातकुला संग्रहालयका स्वीकृत दरबन्त्दीमा करारमा कायषरत कमषर्ारीहरुलाई 
मार पाररश्रनमक, र्ाडवाड खर्ष र पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउि रकमान्त्तर निकासा।

2077700

अशख्तयार दरुुपयोग 
अिसुन्त्धाि आयोग 
(प्रशासनिक खर्ष समेत)

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
अशख्तयार दरुुपयोग अिसुन्त्धाि आयोग तथा मातहतका कायाषलयका कमषर्ारीहरुलाई नियमािसुार 
प्रोत्साहि भत्ता उपलव्ध गराउि रकमान्त्तर निकासा।

54800000

दशक्षण एशशया पयषटि 
पवुाषधार ववकास आयोजिा

6021064 भैपरर आउि-े ववकास कायषक्रम
गौतमबदु्ध अन्त्तराषविय ववमािस्थलको मआुब्जा भकु्तािी गिष शेयर लगािी गिे प्रयोजिको लानग 
रकमान्त्तर निकासा।

5390000000

पश ुसेवा ववभाग 6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
वडष फ्ल ुरोगका कारण वकसािहरुले व्यहोिुष परेको क्षनतको क्षनतपूनतष निशित कायषववनध तथा 
प्रर्नलत कािूिको अनधिमा रही भकु्तािी ददिको लानग रकमान्त्तर निकासा।

66141564

ववशेर् कृवर् उत्पादि 
कायषक्रम

6020233 भैपरी आउिे -साधारण प्रशासि
प्रर्नलत कािूिको अनधिमा रही कृर्कहरुलाई रासायनिक मलमा अिदुाि उपलब्ध गराउिे 
प्रयोजिका लानग रकम निकासा।

3000000000


