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श्री अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग 6020123 प्रतततनधध 

भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचच

The Secretaritat of the ADB/OECD Anti-

corruption Initiative for Asia and The Pacific and 

the Government of Monogolia को 20th Steering 

Group Metting and 13th Regional Seminar 

Program on Tackling Corruption in development 

Project-Ulaanbaatar, Monogolia भा हुन े
कामचक्रभभा भाननीम आमुक्त श्री याजनायामण 
ऩाठकज्म ूसभेतको ३ सदस्मीम टोरीका राधग भ्रभ 
खचच तनमभावलर २०७२ वभोख्जभको यकभ अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको नाभभा तनकासा ।

332,960

श्री अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग 6020123 प्रतततनधध 
भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचच

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगका भा. 
आमुक्त श्री केशव प्रसाद वयारज्म ूसहहतको ५ 
सदख्स्मम प्रतततनधधभण्डरको लबसा रयजेक्ट शुल्क 
नेऩारी याजदतुावास अफुधावीराई उऩरब्ध गयाउन  
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको नाभभा 
तनकासा ।

182,970

श्री अथच भन्रारम 6020123 प्रतततनधध 
भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचच

अथच भन्रारमका ववलबन्न ऩदाधधकायीहरुको ववलबन्न 
सभमभा बएको भ्रभण फाऩतको भ्रभण खचच अथच 
भन्रारमको नाभभा तनकासा।

1,856,503

श्री उद्मोग भन्रारम 6020163 बन्साय फपताच आयती स्राइप्स प्रा.लर. (रु. 13870996।-) , नेऩार 
अगाचनो यवसच (रु. 680822।-) य हदनेश फ्रगयेन्स प्रा.लर. 

(रु. 4636386।-) राई बन्साय फपताच फाऩतको यकभ 
उऩरव्ध गयाउन उद्मोग भन्रारमको नाभभा तनकासा।

19,188,204

श्री गहृ भन्रारम 6020153 आधथचक सहामता नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को लभतत 2072-06-22 को 
तनणचमानुसाय आगाभी हदनभा जुनसुकै स्तयफाट तनणचम 
बएऩतन थऩ यकभ उऩरब्ध नगयाउने शतचभा 
द्वन्द्वकारभा भतृ्म ुबएका प्रहयीका आधश्रत 
ऩरयवायराई आधथचक सहामता उऩरब्ध गयाउन गहृ 
भन्रारमको नाभभा तनकासा।

36,900,000

श्री गहृ भन्रारम 6020153 आधथचक सहामता नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को लभतत २०७१।१२।२६ को 
तनणचमानुसाय दोस्रो सॊववधानसबा तनवाचचन २०७० को 
लसरलसराभा बएको सवायीसाधनको ऺततको ऺततऩुतत च 
वाऩतको यकभ वन्दना बगवती प्रा.लर.राई बुक्तानी 
हदने प्रमोजनाथच  गहृ भन्रारमको नाभभा तनकासा ।

3,136,500

श्री सॊ. ऩमचटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम6020123 प्रतततनधध 
भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचच

जेनेबाभा लभतत 2072-08-19 देखख 27 सम्भ 
आमोजना हुन े३१st session of the standing 

committee on copyright and related rights 

सम्भेरनभा सहबागी ऩदाधधकायीको भ्रभण खचच 
सॊस्कृतत ऩमचटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारमको 
नाभभा तनकासा।

374,045

श्री सॊ. ऩमचटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम6020153 आधथचक सहामता भख्न्रऩरयषदको लभतत २०७२।७।२३ को तनणचमानुसाय 
नेऩारी याख्ररमगानका सॊगीतकाय तथा फरयरठ 
सॊगीतकाय अम्वय गुरुङराई भालसक रु.३० हजायको 
दयरे बत्ता उऩरव्ध गयाउने गयी सॊस्कृतत, ऩमचटन 
तथा नागरयक उड्डमन भन्रारमको नाभभा यकभ 
तनकासा ।

255,000

श्री  ववऻान, प्रववधध तथा वातावयण भन्रारम 6020123 प्रतततनधध 
भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचच

भ.ऩ.को तनणचमानुसाय ऩेरयसभा हुन ेजरवामु ऩरयवतचन 
सम्फन्धी सॊमुक्त यारर सॊघीम सॊयचना भहासन्धी 
सम्भेरनभा बाग लरन ुहुन ेभाननीम भन्रीज्मूको 
भ्रभण खचच ववऻान प्रववधध तथा वातावयण 
भन्रारमको नाभभा तनकासा।

711,779

श्री भ., फा.तथा सभाज कल्माण भन्रारम 6020123 प्रतततनधध 
भण्डरको भ्रभण 
तथा स्वागत खचच

नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को लभतत 2072-07-23 को 
तनणचमानुसाय अवुधावीभा बएको We Protect 

Children Online Gloval Summit भा बाग लरन े
सहबागीहरुको भ्रभण खचच भहहरा वारवालरका तथा 
सभाज कल्माण भन्रारमको नाभभा तनकासा।

202,056

अथष मन्त्राऱय ववववध शीषषकबाट भएको निकासा तथा रकमान्त्तर वववरण
(२०७2 मंनसर मवहिा)



श्री यऺा भन्रारम 6020153 आधथचक सहामता नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को लभतत 2072-06-22 को 
तनणचम अनुसाय सैतनक सेवा तनमभावरी 2069 को 
तनमभ 91(१) फभोख्जभ नेऩारी सेनाका प्र.से. श्री 
बुऩारभान अधधकायीको श्रीभती वववता गौरी 
अधधकायीको औषधध उऩचायको राधग थऩ आधथचक 
सहामता उऩरब्ध गयाउन यऺा भन्रारमको नाभभा 
तनकासा।

500,000

श्री शाख्न्त तथा ऩुनतनचभाचण भन्रारम 6020153 आधथचक सहामता भ.ऩ.को लभतत 2072-6-22 को तनणचमानुसाय खभु 
फहादयु खड्काराई ऺततऩुतत च उऩरब्ध गयाउन शाख्न्त 
तथा ऩुनतनचभाचण भन्रारमको नाभभा तनकासा।

2,000,000

श्री शाख्न्त तथा ऩुनतनचभाचण भन्रारम 6020183 अन्म फपताच 
(वैदेलशक सभेत)

भ.ऩ.को तनणचमानुसाय सॊ.या.सॊघीम भानवअधधकाय 
सलभततद्वाया ऩारयत ववचाय (Views) कामाचन्वमन गने 
प्रमोजनाथच ख्जतभान फस्नेत वा तनजको ऩरयवायराई 
तत्कार याहत स्वरुऩ यकभ उऩरब्ध गयाउन  शाख्न्त 
तथा ऩुनतनचभाचण भन्रारमको नाभभा तनकासा।

100,000

श्री श्रभ तथा योजगाय भन्रारम 6020153 आधथचक सहामता फैदेलशक योजगाय ववबागका तत्कारीन भहातनदेशक 
बयतयाज सुवेदीको औषधध उऩचाय फाऩतको यकभ श्रभ 
तथा योजगाय भन्रारमको नाभभा तनकासा।

500,000

श्री बन्साय बफबाग 6020163 बन्साय फपताच अलभत हाडचवेमय प्रा.लर. (स्थामी रेखा नॊ.३०३७४६०८३) 

काठभाण्डौंरे फढी दाखखरा गयेको बन्साय भहुशुर  
फपताच गने प्रमोजनको राधग बन्साय ववबागको नाभभा 
यकभ तनकासा ।

455,513

श्री बन्साय बफबाग 6020163 बन्साय फपताच डावय नेऩार प्रा.लर. रे फढी दाखखरा गयेको धयौटी 
यकभ फपताच गने प्रमोजनको राधग बन्साय ववबागको 
नाभभा यकभ तनकासा ।

1,124,561

श्री बन्साय बफबाग 6020163 बन्साय फपताच लबवोय रेड काठभाडौरे फढी दाखखरा गयेको धयौटी 
यकभ फपताच गने प्रमोजनको राधग बन्साय ववबागको 
नाभभा यकभ तनकासा ।

97,837

रकमान्त्तर निकासा गएको मन्त्राऱय/निकाय
व.उ.शी.ि.

बजेट शीषषक
वववरण रकम

श्री प्रधानभन्री तथा भॊ.ऩ.को कामाचरम 6028013 याख्ररम 
ऩुनतनभाचण कोष

भ.ऩ.को 2072-08-08 को तनणचम फभोख्जभ 
प्रधानभन्री दैवी प्रकोऩ उद्दाय कोषभापच त गहृ 
भन्रारमफाट बुकम्ऩ वऩडडत ऩरयवायराई न्मानो कऩडा 
खयीद गनचको राधग प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको 
कामाचरमको नाभभा थऩ यकभ यकभान्तय तनकासा।

6,025,670,000

श्री गहृ भन्रारम 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
ववद्मभान तयाई भधेशको अवस्थाका कायण प्रहयी 
ऩरयचारन/वदरी गनुच ऩयेको कायण नऩुग हुन गएको 
दैतनक भ्रभण बत्ताको यकभ गहृ भन्रारमको नाभभा 
यकभान्तय तनकासा ।

14,459,000

श्री सॊ. ऩमचटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम6020153 आधथचक सहामता नेऩार ऩञ्चाङ्ग तनणाचमक  सलभततको राधग घयबाडा 
वाऩतको यकभ  सॊ. ऩमचटन तथा नागरयक उड्डमन 
भन्रारमको नाभभा यकभान्तय तनकासा ।

423,150

श्री ऩययारर भन्रारम 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
अभेरयका ख्स्थत याजदतूावासको राधग भेख्क्सको, 
कोरख्म्वमा, तनकायागुवा, ग्वाटेभारा, कोस्टारयका, गुमना 
य होन्डुयसका यारर प्रभुख सभऺा ओहदानको 
प्रभाणऩर ऩेश गनच जाॉदाको सभमभा भहाभहहभ 
याजदतू य एकजना सहमोगी कभचचायीको राधग भ्रभण 
खचच तनमभावरी २०७२ वभोख्जभ ऩययारर भन्रारमको 
नाभभा यकभान्तय तनकासा ।

1,400,000

श्री ऩययारर भन्रारम 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
कन्सुरय सेवा ववबागका सेवा कयायका ब्मख्क्तहरुराई 
ऩारयश्रलभक बुक्तानी गनचको राधग ऩययारर 
भन्रारमको नाभभा थऩ यकभ यकभान्तय तनकासा।

500,000

श्री बूलभसुधाय तथा व्मवस्था भन्रारम 6020153 आधथचक सहामता ववलबन्न जग्गा दताच सम्फन्धी गठन आदेशहरु,२०७२ 
(ऩाल्ऩा, नवयऩयालस य काख्स्क ख्जल्राको जग्गा दताच 
सलभतत गठन आदेश अनुसाय) तनमभानुसाय खचच गने 
गरय प्रत्मेकका राधग रु. ६ राखका दयरे उऩरव्ध 
गयाउन बूलभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन ववबागको 
नाभभा यकभान्तय तनकासा ।

1,800,000

श्री लशऺा भन्रारम 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
नेऩार सयकाय (भा.भख्न्रस्तयीम) लभतत २०७२।७।२४ को 
तनणचमानुसाय भनभोहन स्भतृत ऩोलरटेख्क्नक, 

हाख्त्तभुडाराई उऩरव्ध गयाउनको राधग लशऺा 
भन्रारमको नाभभा यकभान्तय तनकासा ।

10,000,000



श्री लशऺा भन्रारम 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
नेऩार सयकाय य डा. गोववन्द के.लस वीच बएको 
सम्झौता कामाचन्वमनका राधग ऩूवच न्मामाधधश श्री 
नायामणप्रसाद दाहारको अध्मऺताभा गहठत जाॉचवुझ 
आमोगराई उऩरव्ध गयाउने प्रमोजनको राधग लशऺा 
भन्रारमको नाभभा यकभान्तय तनकासा ।

836,510

श्री साभान्म प्रशासन भन्रारम 6020204 बौततक सुववधा तनजाभती फकताफखानाको अस्थाइ टहया तनभाचणको 
राधग नऩुग यकभ थऩ यकभ यकभान्तय तनकासा।

3,236,000

श्री बन्साय बफबाग 6020204 बौततक सुववधा यसुवा बन्साय कामाचरमको चारु तथा ऩूॉख्जगत खचच 
ब्मवस्थाऩन गनच बन्साय ववबागको नाभभा थऩ यकभ 
यकभान्तय तनकासा।

5,500,000

श्री बन्साय बफबाग 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
बन्साय ववबागभा कामचयत कामाचरम सहमोगी, सवायी 
चारक एवॊ भहातनदेशक तथा उऩ भहातनदेशकको 
सधचवारमभा कामचयत याजऩर अनॊफकत 
कभचचायीहरुराइ कामच सञ्चारन तनदेलशका,२०७० को 
प्रफक्रमा ऩुया गयी अततरयक्त सभम काभ गये वाऩत 
खाना/खाजा खचच उऩरव्ध गयाउन थऩ यकभ 
यकभान्तय तनकासा ।

700,000

श्री बन्साय बफबाग 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
मस भन्रारमको ऩूवच स्वीकृती ववना कुनै ऩतन 
दातमत्व श्रजृना नगन ेशतचभा नेऩार य धचतनमा 
बन्साय अधधकायीहरुको तनमलभत वावषचक फैठकको 
राधग हवाई बाडाभा नऩुग यकभ बन्साय ववबागको 
नाभभा थऩ यकभान्तय तनकासा ।

600,000

श्री बन्साय बफबाग 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
यसुवा बन्साय कामाचरमको चारु तथा ऩूॉख्जगत खचच 
ब्मवस्थाऩन गनच बन्साय ववबागको नाभभा थऩ यकभ 
यकभान्तय तनकासा।

6,650,120

श्री शहयी ववकास भन्रारम 6020233 बैऩयी आउन े-

साधायण प्रशासन
नमाॉ स्थाऩना बएका १० वटा डडलबजन कामाचरमहरुको 
राधग चारु तथा ऩूॉख्जगत तपच  थऩ यकभ  शहयी 
ववकास भन्रारमको नाभभा यकभान्तय तनकासा ।

10,340,000

श्री शहयी ववकास भन्रारम 6021064 बैऩरय आउन-े 

ववकास कामचक्रभ
नमाॉ स्थाऩना बएका १० वटा डडलबजन कामाचरमहरुको 
राधग चारु तथा ऩूॉख्जगत तपच  थऩ यकभ  शहयी 
ववकास भन्रारमको नाभभा यकभान्तय तनकासा ।

11,450,000


