
निकासा गएको 
मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

श्री गहृ मन्त्रालय 6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
िपेाल सरकार (मं.प.)को नमनि २०७४/०९/२१ को निणषयािसुार िराईका २२ जजल्लाहरुमा 
जशिलहर िथा जिसोका कारण कम्बल िथा दाउरा वविरण गिे प्रयोजिको लानग प्रनि जजल्ला 
रू.१० लाखका दरले वविरण गिष गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

22000000

श्री राविय मािव 
अनधकार आयोग

6020123
प्रनिनिनध मण्डलको भ्रमण िथा 
स्वागि खिष

राविय मािव अनधकार आयोगका माििीय सदस्य िथा एकजिा अनधकृिको लानग जेिभेामा 
आयोजिा हिु ेअपाङ्गिा भएका व्यजिहरुको अनधकार सम्बन्त्धी अन्त्िराषविय सम्मेलिमा भाग नलि 
गएको प्रनिनिनधमण्डललाई प्रिनलि ऐि नियमको पररनधनभर रही दैनिक भत्ता र हवाइभाडा 
उपलब्ध गराउि देहाय बमोजजम रकम निकासा।

512312

श्री रक्षा मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायिा
िपेाल सरकार (मं.प.) को नमनि २०७४/१०/१५ को निणषयािसुार िपेाली राजदूिाबास, 
टोवकयोमार्ष ि मा. पूवष रक्षा मन्त्री भीमसेि दास प्रधािज्यूलाई उपिार खिष उपलब्ध गराउि 
परराि मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

2500000

श्री भन्त्सार नबभाग 6020163 भन्त्सार वर्िाष
नस.जज.इम्पेक्स प्रा.नल. लनलिपरुले वीरगञ्ज भन्त्सार कायाषलयमा बढी निरेको राजस्व रकम वर्िाष 
ददि ेप्रयोजिाथष भन्त्सार ववभागको िाम रकम निकासा। ।

235555

श्री भन्त्सार नबभाग 6020163 भन्त्सार वर्िाष
पैठारीकिाष ए.एस.वट.प्रा.नल. ले वीरगञ्ज भन्त्सार कायाषलयमा बढी दाजखला गरेको राजस्व (प्र.द.िं. 
एम.56579 नमनि 2074।2।8) वर्िाष गिे प्रयोजिाथष रकम निकासा।

47145

श्री कृवर् ववकास मन्त्रालय 6020123
प्रनिनिनध मण्डलको भ्रमण िथा 
स्वागि खिष

िपेाल सरकार (मजन्त्रपरर्द) नमनि 2074।8।6 को निणषयािसुार 4-8 नडसेम्वर 2017 मा 
इटलीको रोममा संिालि भएको 158 औ ंSession of the FAO Council को वैठकमा भाग 
नलि ुभएका कृवर् ववकास सजिवज्यू ििेतृ्वको िीि सदस्यीय प्रनिनिनधमण्डलको भ्रमण खिष 
भिुािीको लानग देहाय वमोजजम रकम निकासा।

762957

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायिा
मजन्त्रपररर्दको नमनि २०७४।०९।१३ को निणषयािसुार कानलकोट घटिामा मतृ्य ुभएका 
कानलकोट जजल्ला सान्त् िी नरवेणी गाउँपानलका-4 निकासी वर्ष १९ का वववेक ऐडीको िजजकको 
हकदारलाई आनथषक सहायिा उपलब्ध गराउि गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा।

1000000

श्री अथष मन्त्रालय, 
राजश्व महाशाखा

6020123
प्रनिनिनध मण्डलको भ्रमण िथा 
स्वागि खिष

राजस्व व्यवस्थापि महाशाखामा कायषरि कमषिारीहरुको बैदेजशक भ्रमण कायषक्रमका लानग अथष 
मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा।

5000000

अथष मन्त्रालय ववववध शीर्षकबाट भएको निकासा िथा रकमान्त्िर वववरण
(२०७४ र्ागिु मवहिा)



श्री यवुा िथा खेलकूद 
मन्त्रालय

6020123
प्रनिनिनध मण्डलको भ्रमण िथा 
स्वागि खिष

मजन्त्रपररर्दको नमनि २०७४।९।२८ को निणषयािसुार माििीय यवुा िथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको 
ििेतृ्वमा 30-31 जिवरी, 2018 सम्म न्त्यूयोकष मा आयोजिा भएको Youth Forum मा भाग 
नलि गएको पाँि सदस्यीय प्रनिनिनधमण्डललाई भ्रमण भत्ता र हवाइभाडा वापिको खिष उपलब्ध 
गराउि रकम निकासा।

899000

श्री अथष मन्त्रालय 6020123
प्रनिनिनध मण्डलको भ्रमण िथा 
स्वागि खिष

अन्त्िराषविय आनथषक सहायिा समन्त्वय महाशाखाको क्षमिा ववकास सम्बन्त्धी वैदेजशक अध्ययि 
कायषक्रमका लानग िपगु रकम निकासा ।

4950000

श्री गहृ मन्त्रालय 6020153 आनथषक सहायिा

िपेाल सरकार (मजन्त्रपररर्द्)को नमनि २०७३/१२/२९ र २०७४/७/२० निणषयको अनधिमा 
रही स्थािीय िह, प्रनिनिनध सभा र प्रदेश सभा निवाषिि, २०७४ मा निवाषििमा खवटएको क्रममा 
मतृ्य ुभएका प्रहरी कमषिारी िथा म्यादी प्रहरी गरी साि जिाका आजश्रि पररवारलाई  रू.१५ 
लाखका दरले  खिष गिष गहृ मन्त्रालयको िाममा रकम निकासा ।

10500000

श्री भन्त्सार नबभाग 6020163 भन्त्सार वर्िाष
नस.जज.इम्पेक्स प्रा.नल.ले वीरगञ्ज भन्त्सार कायाषलयमा बढी निरेको राजस्व रकम वर्िाष ददि े
प्रयोजिाथष भन्त्सार ववभागको िाम रकम निकासा। ।

36036

श्री कृवर् ववकास मन्त्रालय 6020123
प्रनिनिनध मण्डलको भ्रमण िथा 
स्वागि खिष

13-14 रे्व्रवुरी 2018 मा इटलीको रोममा भएको IFAD को 41 औ ंGoverning Council 
मा सहभानग हिु जाि ुभएका जेिभेा जस्थि िपेालको स्थायी निकायका महामवहम राजदिु ददपक 
नधिाललाई भ्रमण खिष नियमावली, 2064 अिसुार भ्रमण खिष भिुािीका लानग रकम निकासा।

105560

श्री महालेखा नियन्त्रक 
कायाषलय

6020153 आनथषक सहायिा
कोर् िथा लेखा नियन्त्रक कायाषलय, खोटाङमा कायषरि लेखापाल श्री लेखिाथ आिायषलाई 
निजामिी सेवा नियमावली, २०५० को नियम 94(11) बमोजजम और्नध उपिारको क्रममा खिष 
भएको यािायाि खिष उपलब्ध गराउि रकम निकासा।

214740

रकमान्त्िर निकासा 
गएको मन्त्रालय/निकाय

व.उ.शी.ि. बजेट शीर्षक वववरण रकम

िदी नियन्त्रण 6021064 भैपरर आउिे- ववकास कायषक्रम
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापि नडनभजि िं.19, प्यठुाि अन्त्िगषि जिमरुक िदी नियन्त्रण कायषको 
नबल नियमािसुार भिुािी गिष देहाय बमोजजम रकमान्त्िर निकासा।

81750000

लोक सेवा आयोग 
(प्रशासनिक खिष समेि)

6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
प्रिनलि कािूि बमोजजम खिष गिे गरी लोकसेवा आयोग िथा अन्त्िगषिका के्षरीय निदेशिालयहरु 
र अन्त्िल कायाषलयहरुको लानग िपगु हिु ेखिष शीर्षकहरुमा देहाय बमोजजम थप रकम रकमान्त्िर 
निकासा।

500000



के्षरीय निदेशिालय िथा 
अंिल कायाषलयहरु 
(प्रशासनिक खिष समेि)

6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
प्रिनलि कािूि बमोजजम खिष गिे गरी लोकसेवा आयोग िथा अन्त्िगषिका के्षरीय निदेशिालयहरु 
र अन्त्िल कायाषलयहरुको लानग िपगु हिु ेखिष शीर्षकहरुमा देहाय बमोजजम थप रकम रकमान्त्िर 
निकासा।

750000

के्षरीय प्रशासि 
कायाषलयहरु

6021064 भैपरर आउिे- ववकास कायषक्रम

के्षरीय प्रशासि कायाषलय पजिमाञ्चल ववकास के्षरको के्षरीय प्रशासकज्यूको आवासको  लानग 
जजल्ला भसंूरक्षण कायाषलय कास्कीको जाइका भविको ममषि सम्भार, अत्यावश्यक र्निषिर, 
मेशीिरी औजार, उपकरण खरीद िथा अन्त्य पूजँीगि सधुारका लानग देहाय वमोजजम रकमान्त्िर 
निकासा।

1500000

स्थािीय ववकास प्रजशक्षण 
प्रनिष्ठाि

6020204 भौनिक सवुवधा
स्थािीय ववकास प्रजशक्षण प्रनिष्ठािको निमाषणानधि भविको प्रिनलि कािूि र स्वीकृि मापदण्डनभर 
रहेर खिष लेख् ि ेगरी भवि निमाषणको अजन्त्िम रनिङ् नबल भिुािीको लानग देहाय बमोजजम 
रकमान्त्िर निकासा।

18,560,155

िपेाल ट्रष्टको कायाषलय 6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
िोवकएको नमनिभन्त्दा अगावै निमाषण कायष सम्पन्न गरी हस्िान्त्िरण गरेकाले निमाषण व्यवसायी िन्त्रा 
एण्ड बसन्त्ि/एम.एम./न्त्य ्ड्राईगि जेनभलाई प्रिनलि कािूि बमोजजम  परुस्कार रकम उपलब्ध 
गराउि रकमान्त्िर निकासा ।

2,188,000

राजस्व अिसुन्त्धाि 
ईकाई कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
राजस्व अिसुन्त्धाि पजिमान्त्िल के्षरीय कायाषलय, बटुवलका लानग घर भाडा वापि रकम उपलब्ध 
गराउि देहाय बमोजजम थप रकम रकमान्त्िर निकासा।

1,000,000

आन्त्िररक राजस्व 
कायाषलयहरु

6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
आन्त्िररक राजस्व कायाषलय, भरिपरुको कायाषलय सञ्चालिको लानग िपगु रकम रकमान्त्िर 
निकासा ।

3,100,000

राविय मािव अनधकार 
आयोग

6020204 भौनिक सवुवधा
राविय मािव अनधकार आयोगको लानग २ वटा सवारी साधि खररद गिष प्रिनलि कािूि बमोजजम 
खिष गिे गरी देहाय वमोजजम रकमान्त्िर निकासा।

11,620,179

राविय मािव अनधकार 
आयोग (प्रशासनिक खिष 
समेि)

6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
राविय मािव अनधकार आयोगको लानग २ वटा सवारी साधि खररद गिष प्रिनलि कािूि बमोजजम 
खिष गिे गरी देहाय वमोजजम रकमान्त्िर निकासा।

79,300

महािगरीय प्रहरी 6021064 भैपरर आउिे- ववकास कायषक्रम
िपेाल खाद्य संस्थािको जग्गामा महािगरीय अपराध महाशाखाको लानग अस्थाई संरििा ियार 
गरी कायाषलय संिालि गिष स्वीकृि कायषक्रमको अनधिमा रही नियमािसुार खिष गिे गरी गहृ 
मन्त्रालयको िाममा रकमान्त्िर निकासा ।

5,000,000

अध्यागमि कायाषलयहरु 6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि अध्यागमि कायाषलय पोखरा कास्कीको लानग देहाय बमोजजम रकमान्त्िर निकासा । 200,000
उत्तर दजक्षण 
राजमागष(कणाषली, 
कालीगण्डकी र कोशी)

6021064 भैपरर आउिे- ववकास कायषक्रम
कालीगण्डकी कोररडोर (बेिी-जोमसोम-कोरला) मा ववनियोजजि बजेट खिष भइसकेको र 
निमाषणधीि सकडको िौडाइ ४ नमटरबाट ११ नमटर गिे प्रयोजिको लानग देहाय बमोजजम थप 
रकम रकमान्त्िर निकासा।

300,000,000



मजन्त्रपररर्द् 6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि देहाय वमोजजमका खिष जशर्षकहरुमा नमिव्ययी ढंगले खिष गिे गरी रकमान्त्िर निकासा। 10,000,000
िपेाल ववज्ञाि िथा 
प्रववनध प्रज्ञा प्रनिष्ठाि

6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
प्रिनलि कािूि बमोजजम खिष गिे गरी BIRDS-3 पररयोजिाको लानग थप रकम रकमान्त्िर 
निकासा।

14,230,000

उच्ि अदालिहरु 6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
नमनि 2074।6।29 देजख लाग ुभएका जजल्ला िथा उच्ि अदालिका न्त्यायाधीशहरुको 
पाररश्रनमक सेवाको शिष र सवुवधा सम्बन्त्धी ऐि, 2074 वमोजजम पाउि ेआवास सवुवधा र ममषि 
खिषको लानग सवोच्ि अदालिको िाममा रकमान्त्िर निकासा।

8811387

जजल्ला अदालिहरु 6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
नमनि 2074।6।29 देजख लाग ुभएका जजल्ला िथा उच्ि अदालिका न्त्यायाधीशहरुको 
पाररश्रनमक सेवाको शिष र सवुवधा सम्बन्त्धी ऐि, 2074 वमोजजम पाउि ेआवास सवुवधा र ममषि 
खिषको लानग सवोच्ि अदालिको िाममा रकमान्त्िर निकासा।

14301000

के्षरीय निदेशिालय िथा 
अंिल कायाषलयहरु 
(प्रशासनिक खिष समेि)

6020233 भैपरी आउि े-साधारण प्रशासि
लोक सेवाको परीक्षा सञ्चालिको लानग ववनियोजजि बजेट िथा स्वीकृि कायषक्रममा िपगु रकमको 
व्यवस्था प्रिनलि काििु वमोजजम खिष गिे गरी देहाय वमोजजम रकान्त्िर निकासा।

30000000

हलुाकी राजमागष (पलुहरु 
समेि)

6021064 भैपरर आउिे- ववकास कायषक्रम
हलुाकी राजमागष आयोजिाको दोश्रो िरणका 12 वटा सडकहरुको निमाषण कायषको लानग देहाय 
वमोजजम रकमान्त्िर निकासा।
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