
�ेस काउ�नसस  ेेास 
 आ.व. २०७७/७८ को अधरववा�रक �ग�त समीकव 

 २०७७/१०/०४ 



ाव�नयोिजत बजेट तथव खचरको ावववर

�नकवय 

अधरववा�रक ाव�नयोजन
(र. हजववमव) 

पसु मसवनतससमको खचर
(र. हजववमव) 

०७७ पसु मसवनतससमको �ग�त 
��तशत 

चवल ु प ुजँीगत चवल ु प ुजँीगत ाव�ीय भौ�तक 

�से कवउिनसल नेपवल 
 

360 ९१ ० 18990 ० ५२.६२ 
��तशत ६२ ��तशत
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आ�थरक व�र २०७७।०७८ पसु मसवनतससमकव लव�ग �नधवर् वत  वीकी त 
कवयर् म व उपलिबधहर

्.सं. कवयर् म �ग�त

२.७.५.३०

प�प��कव वग�कवर आ.व. २०७५।७६ को वग�कवरको लव�ग ८७८ 
प�प��कवको मूलयवान सिचववलयबवट ससपप भइ 
न�तजव �कवशनको चवरमव वहेको सवथै २०७६/०७७ को 
वग�कवरको लव�ग आवेदन �लइएको।

२.७.५.३१ �कवशन संाहतव, ववा�रक ��तवेदन, अङ्जेी बलेुाटन 
छपवई 

४५औ ँ ववा�रक ��तवेदनसाहत ४६ व ४७ अंक संाहतव 
�ैमव�सक जनरल, ति बवमव �से कवउिनसल, कवउिनसलकव 
५० व�र प ुतक, मै�थल� छवपव प�कव्वतव प ुतक व शैल� 
पिु तकव �कवशन भएको।

२.७.५.३२ प�कवव आचववसंाहतव �िशकक/�िशकर 
लिुसबनी �देश व सदूुवपििम �देशमव �देश तव�य �िशकर
कवयर् म ससपप भएको ।
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आ�थरक व�र २०७७।७८ पसु मसवनतससमकव लव�ग �नधवर् वत  वीकी त 
कवयर् म व उपलिबधहह

्.सं. कवयर् म �ग�त

२.७.५.३३ उपस�म�तगत �म�डयव संववद  थवनीय  मजीवी    
सवाहतयसमेत 

िचतव को सा�ह�त्क ेपकाा�ता �  चा�सस�हता  वव्क 
भचुर् स  ोो� ससेन  भनको क त् त्  ो�ैा, त हँु � 
 ्ााङाजा उेसिजित त िज�ड्ा ससवाद ससेन  भनको क

२.७.५.३४  पदपू�तर 
्व� पदपू�तर �ा्यवको �निसत ाव�वपन �कवशन ग्व को�भड–१९ 
कव कववर खलुव/आ.�.को �ा्यव  थ�गत भएकोमव हवल �की यव 
�ववसभ भएको । 

२.७.५.३५ ववा�रकोतसव व ावधवगत पवु कवव 
 

कवउिनसलको ५१औ ँवा�रकोतसव २०७७ असोज ६ गते 
ससमवननीय ववाप�ततयू व ससमवननीय सभवमखुतयकुो �मखु 
आ�तथयमव दईु चवरमव ससपप । ववा�रक ��तवेदनसाहत �कवशन 
सववरज�नक।सवथै २ वटव स�ववमवधयम व २४ प�कववलवई �से 
कवउिनसल प�कव्वतव पवु कवव �दवन ।

२.७.५.३६ कमरचवव� अवकवश को� वीा� कमरचवव� अवकवश को� वीा� ग्वएको ।



आ�थरक व�र २०७७।७८ पसु मसवनतससमको लव�ग �नधवर् वत  वीकी त 
ववा�रक कवयर् म व उपलिबधहह

्.सं. कवयर् म �ग�त

२.७.५.३७ अधययन अनसुनधवन/�से 
सङ्हवलय 

�से सङ्हवलय  थवपनवकव लव�ग �व� सवमवनहर सालन गव� कवम 
अिघ बढवइएको ।

२.७.५.३८  �स टम तथव अनय  ममरत-
ससभवव व सवुकव 

सस्ौतव भइ कवयर अिघ बढवइएको । 
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आ�थरक व�र २०७७।०७८ पसु मसवनतससमकव लव�ग �नधवर् वत  वीकी त 
कवयर् म व उपलिबधहह

्.सं. कवयर् म �ग�त

२.७.५.३९
  
खोज तथव अनसुनधवन व प ुतक �कवशन 

अनसुनधवनमूलक प�कवव आचववसंाहतवससबनधी 
प ुतक �कवशनकव लव�ग अवधववरवप� तयवव गव� 
कवयर अगव�ड बढवइएको ।

२.७.५.४१ प�कवव आचववसंाहतव �चवव-�सवव 
सचेतनवससबनधी कवयर् म 
 

फलेेस बोडर व स�वव मवधयममव �चवव �सववको 
लव�ग कवयर अगव�ड बढवइएको ।
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आ�थरक व�र २०७७।७८ पसु मसवनतससमकव लव�ग �नधवर् वत  वीकी त 
कवयर् म व उपलिबधहह

्.सं. कवयर् म �ग�त

२.७.५.४२
  
प�कवव आचववसंाहतव ाव�भप भव�वमव �कवशन 

प�कवव आचववसंाहतवलवई मै�थल� व नेपवल भव�वमव 
अनवुवद गव� �कवशन ग्वएको ।

२.७.२५.७६ प�कवव आचववसंाहतव जवगवर कवयर् म 
 

महो�व�, सलवरह�, वौतहट, रपनदेह�, िचतवन, 
नवलपववसी, लमजङु, पवरत, दोलखव, ववमेछवप, 
�सनधलु�, धव�दङ, नवलपवु, अघवरखवँची, कापलव त,ु 
डडेलधवुव, बैतडी, दवच ुरलव गव� १८ िजललवमव 
आचववसंाहतव जवगवर कवयर् म ससपप भएको ।

7



आ�थरक व�र २०७७।७८ पसु मसवनतससमकव मखुय-मखुय उपलिबधहह
्.सं. मखुय-मखुय उपलिबधहह

१ �से िेलापङ सेवव �ववह : हवलससम   ५४ जनव ्वहकहरलवई �नय�मत सेवव �ववह ग्वएको ।

२ प�प��कव वयव थवपन �रवल�मव आव� १०४३ प�प��कवकव ११८२७२ वटव ापापएफ सवम्ी अ�भलेख 
भएको । 

३ अनलवइन सूचीकवर हनुे कवयर जवव�, हवलससम २४३६ वटव अनलवइन कवउिनसलमव सूचीकी त भएको । 
यो आ.व.मव ५५६ वटव अनलवइन सूचीकवर भएको ।

४
अ�भलेिखकवर �स�मअनतगरत  अनलवइनबवट वेकडर २५६३००५ सवम्ी, वे�डयोबवट 
४४२२५२७(िेलप), प�प��कवतफर  ३५ लवख पेज  ेयवन, ाटभीतफर  ३२ चयवनल २०७५ वैशवखदेिख 
हवलससम वेकडर �नय�मत हनु ेगवेको । 



आ�थरक व�र २०७७।७८ पसु मसवनतससमको मखुय-मखुय उपलिबधहह

्.सं. मखुय-मखुय उपलिबधहह

५ मवननीय स�वव तथव सूचनव �ाव�ध मन�ीतयूबवट कवउिनसलको  थलगत लमर एवं कवउिनसलबवट 
�कविशत �कवशनहर सववरज�नकनकवर कवयर् म ससपप भएको । 

६ कवउिनसलबवट �दवन ग्वने सेववहहको ावववर व चेक�ल� तयवव गव� वेबसवइटबवट सववरज�नक 
ग्वएको । 

७ को�भड-१९ ले नेपवल� �म�डयवमव पवेको �भववबववे अधययन गव� ��तवेदन मन�वलयमव पेस ग्वएको  
।

८ कवउिनसल व नपेवल मे�डकल एसो�सयसन�बच प�कववको कमतव ावकवसससबनधी कवयरकव लव�ग 
सस्ौतव भइ कवम अिघ बढेको ।



उजुर� फछ्य� बाँक�

उजवु� – १०५
 वअनगुमन – १४२ 
जनगनुवसो – ३ 
जसमव – २५०

उजवु� – ८१
 वअनगुमन – १४२ 
जनगनुवसो – १  
जसमव – २२४

उजवु� – २४
 वअनगुमन – ० 
जनगनुवसो – २ 
जसमव - २६
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आ�थरक व�र २०७७।७८ सवउनदेिख पसु मसवनतससमको उजवु�



कवयर् म कवयवरनवयनमव देखवपवेकव सम यव तथव समवधवनकव लव�ग ग्वएकव 
�यवसहहको ावववर

्.सं. कवयर् मको नवम सम यवको ावववर समवधवनकव लव�ग ग्वएकव 
�यवसहह सम यव समवधवनकव लव�ग सु् ववहह 

१ आचववसंाहतव अनगुमन जनशि�को कमी 
सवकववसँगको पववमशरमव १० 
जनव अनगुमनकतवर कवववमव 
�नय�ु ग्वएको

थप बजेटको वयव थव भइ 
अनगुमनकतवरहर थापनपुन� । 

२ प�प��कव वग�कवर
पटक-पटक �से विजावव (ावतवर 
ससपव�कर स�म�तको अधयकको 
सरवव)

स�वव तथव सूचनव �ाव�ध 
मन�वलयमव जवनकवव� गववइएको 
।

यसव� सरवव हुँदव वग�कवर 
लगवयतकव कवयर �भवावत हनेु 
भएकवले सरवव लग�ै नयव 
वयव थव हनुपुन� ।  
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आ�थरक व�र २०७७।७८ पसु मसवनतससमकव मखुय-मखुय उपलिबधहह

कवयर अनय उपलिबधहह

�म�डयव ावकवस को� 
• �म�डयव ावकवस को�बवट फेलो�सपबवपत ्९० हजवव, बयवज अनदुवन बवपत ्४ वटव 

स�वव सं थवलवई १६१०५७, उपकवर ख्वद ३ जनवलवई ८८७३० व एक 
जनवलवई सोधप� लेखनबवपत ्र. २५०००।– �दवन ग्वएको । 

प�कवव कलयवर को�  • प�कवव कलयवर को�बवट २० जनव प�कववलवई औ�धोपचवव साुवधवबवपत 
र. ३२९०००– �दवन ग्वएको। 
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बेरज ुफफ�टको ि थ�त
ह हजववमव

�नकवय २०७6/७7 ससमको 
जसमव बेरज ुलगत 

आ.व. २०७7/७8  
कव�तरक मसवनतससमको
अव�धमव फफ�ट वकम  

 फफ�टको लव�ग
लेखी पठवइएको  फफ�ट (%) 

�से कवउिनसल नेपवल 

* महवलेखवपव�ककको ��तवेदनमव असलु गनुरपन� बेरज ुनभएको । 



आसदवनीको ि थ�त
ह हजववमव

�नकवय २०७६/७७ ससमको आ.व. २०७७/७८ पसु मसवनत 
ससमको 

�से कवउिनसल नेपवल ३८,५४,२४१ १७१५३०



ववयसु् वव 

आयोजनव कवयवरनवयनमव देिखएकव 
मखुय/मखुय सम यवहह 

सम यव देखवपनवरकव 
कववरहह 

सम यव समवधवन गनर ग्वएकव 
�यवसहह 

सम यव समवधवनको लव�ग 
सु् वव 



धनयववद । 
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