�ेस काउ�न्सल नेपा
आ.व. २०७७/७८ को अधर्वा�षर्�ग�त समीक्ष

२०७७/१०/०४

�व�नयोिजत बजेट तथा खचर्को �ववर

�नकाय

�ेस काउिन्सल नेपा

अधर्वा�षर्�व�नयोजन
(र. हजारमा)

पुस मसान्तसम्मको ख
(र. हजारमा)

०७७ पुस मसान्तसम्म �ग�त
��तशत

चालु

ँ ीगत
पुज

चालु

ँ ीगत
पुज

�व�ीय

भौ�तक

360९१

०

18990

०

५२.६२
��तशत

६२ ��तशत
2

आ�थर्क वषर२०७७।०७८ पुस मसान्तसम्मकला�ग �नधार्�रत स्वीकृ
कायर्�मर उपलिब्धह
�.सं .

कायर्�
प�प��का वग�करण

२.७.५.३०

२.७.५.३१

२.७.५.३२

�काशन सं �हता, वा�षर्क ��तवेद, अङ्�ेजी बुले�टन
छपाई
प�कार आचारसं �हता �िशक्/�िशक्

�ग�त
आ.व. २०७५।७६ को वग�करणको ला�ग ८७८
प�प��काको मूल्या�न सिचवालयबा सम्प�भइ
न�तजा �काशनको चरणमा रहे को साथै २०७६/०७७ को
वग�करणको ला�ग आवेदन �लइएको।

४५औ ँ वा�षर् ��तवेदनस�हत ४६ र ४७ अं क सं �हता
�ैमा�सक जनर्, तिस्बरम �ेस काउिन्स, काउिन्सलक
५० वषर पुस्त, मै�थल� छापा प�का�रता पुस्त र शैल�
पुिस्तक �काशन भएको।

लुिम्बनी �देश र सुदूरपि�म �देशमा �देशस्तर�य �िश
कायर्�म सम्प� भएको
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आ�थर्क वषर२०७७।७८ पुस मसान्तसम्मका ला��नधार्�रत स्वीकृ
कायर्�मर उपलिब्धह

�.सं .

२.७.५.३३

२.७.५.३४

२.७.५.३५

२.७.५.३६

कायर्�

उपस�म�तगत �म�डया सं वाद स्थानीय �मजीवी
सा�हत्यसमे
पदपू�तर

वा�षर्कोत्सव र �वधागत पुरस्

कमर्चार� अवकाश कोष वृ�

�ग�त

िचतवनको सा�ह�त्यक प�का�रता र आचारसं�हता �वषयक
भचु्
र अल गो�ी सम्पन्न भएको । त्यस्तै , तनहुँ र
स्याङ्जा उपसिमितगत िम�डया संवाद सम्पन्न भएको
�र� पदपू�तर् ���याको �निम्त �वज्ञापन �का�र को�भड–१९
का कारण खुला/आ.�.को ���या स्थ�गत भएकमा हाल �कृया
�ारम्भ भएको 
काउिन्सलको५१औ ँ व�षर्कोत्स२०७७ असोज ६ गते
सम्माननीय रा�प�तज्यू र सम्माननीय सभामुखज्युको �
आ�तथ्यमा दु चरणमा सम्प�  वा�षर्क ��तवेदनस�हत �काशन
सावर्ज�नक।साथै२ वटा स�ारमाध्यम र२४ प�कारलाई �ेस
काउिन्सल प�का�रता पुरस्कार �दान
कमर्चार� अवकाश कोष वृ�� ग�रएको 

आ�थर्क वषर२०७७।७८ पुस मसान्तसम्मकला�ग �नधार्�रत स्वीकृ
वा�षर्क कायर्�म उपलिब्धह
�.सं .

कायर्�

�ग�त

२.७.५.३७

अध्ययन अनुसन्ध/�ेस
सङ्�हाल

२.७.५.३८

�सस्ट तथा अन्य
सम्भार र सुरक

�ेस सङ्�हालय स्थापनाका ला�ग �ा� सामानहरु स�लन  काम
अिघ बढाइएको ।

ममर- सम्झौत भइ कायर् अिघ बढाइएको 
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आ�थर्क वषर२०७७।०७८ पुस मसान्तसम्मकला�ग �नधार्�रत स्वीकृ
कायर्�मर उपलिब्धह
�.सं .

कायर्�

�ग�त

२.७.५.३९

खोज तथा अनुसन्धान र पुस्तक �का

२.७.५.४१

अनुसन्धानमूलक प�कार आचारसं�हतासम्बन्
पुस्तक �काशनका ला�ग अवधारणाप� तयार गर�
कायर् अगा�ड बढाइएको 

प�कार आचारसं �हता �चार-�सार
सचेतनासम्बन्धी कायर

फ्लेक बोडर् र स�ार माध्यममा �चार �सारक
ला�ग कायर् अगा�ड बढाइएको 
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आ�थर्क वषर२०७७।७८ पुस मसान्तसम्मका ला��नधार्�रत स्वीकृ
कायर्�मर उपलिब्धह
�.सं .
२.७.५.४२

कायर्�

प�कार आचारसं �हता �व�भ� भाषामा �काशन

२.७.२५.७६ प�कार आचारसं �हता जागरण कायर्�

�ग�त

प�कार आचारसं �हतालाई मै�थल� र नेपाल भाषामा
अनुवाद गर� �काशन ग�रएको ।
महो�र�, सलार्ह, रौतहट, रुपन्दे, िचतवन,
नवलपरासी, लमजुङ, पवर्, दोलखा, रामेछाप,
�सन्धुल, धा�दङ, नवलपुर, अघार्खाँच, क�पलवस्त,
ुर
डडेल्धुर, बैतडी, दाच्ला गर�
१८ िजल्लामा
आचारसं �हता जागरण कायर्�म सम् भएको ।
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आ�थर्क वषर२०७७।७८ पुस मसान्तसम्मकमुख्-मुख्यउपलिब्धह
�.सं.
१
२
३
४

मुख्-मुख्य उपलिब्ध
�ेस िक्ल�पङ सेवा �वाह: हालसम्म ५४ जना �ाहकहरुलाई �नय�मत सेवा �वाह ग�रएको 

प�प��का व्यवस्थापन �णाल�मा आव१०४३ प�प��काका ११८२७२ वटा �प�पएफ साम�ी अ�भलेख
भएको ।
अनलाइन सूचीकरण हन
ु े कायर् जार, हालसम्म२४३६ वटा अनलाइन काउिन्सलमा सूचीकृत भएको ।
यो आ.व.मा ५५६ वटा अनलाइन सूचीकरण भएको ।

अ�भलेिखकरण �स�मअन्तगर्त  अनलाइनबाट रेकड२५६३००५ साम�ी, रे �डयोबाट
४४२२५२७(िक्ल), प�प��कातफर्३५ लाख पेज स्क्य, �टभीतफर्३२ च्यानल२०७५ वैशाखदे िख
हालसम्मरे कडर �नय�मत हन
ु े गरे को ।

आ�थर्क वषर२०७७।७८ पुस मसान्तसम्मको मु-मुख्यउपलिब्धह
�.सं.
५

मुख्-मुख्य उपलिब्ध
माननीय स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ीज्यूबाट काउिन्सलको स्थलगत �मण एवं काउिन्स
�कािशत �काशनहरु सावर्ज�नक�करण कायर्�म सम्प� भए

६

काउिन्सलबा �दान ग�रने सेवाहरूको �ववरण र चेक�ल� तयार गर� वेबसाइटबाट सावर्ज�न
ग�रएको ।

७

को�भड-१९ ले नेपाल� �म�डयामा परे को �भावबारे अध्ययन गर� ��तवेदन मन्�ालयमा प ग�रएको
।

८

काउिन्सल र नेपाल मे�डकल एसो�सयसन�ब प�कारको क्षमता �वकाससम्बन्धी कायर्का
सम्झौता भइ काम अिघ बढेको 

आ�थर्क वषर२०७७।७८ साउनदे िख पुस मसान्तसम्मकउजुर�
उजुर�

फछ्य�

बाँक�

उजुर� – १०५
स्वअनुगमन– १४२
जनगुनासो – ३
जम्मा– २५०

उजुर� – ८१
स्वअनुगमन– १४२
जनगुनासो – १
जम्मा– २२४

उजुर� – २४
स्वअनुगमन– ०
जनगुनासो – २
जम्मा- २६
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कायर्�म कायार्न्वयनदे खापरे का समस्या तथा समाधानका ला�ग ग�रएका
�यासहरूको�ववरण
�.सं .
१

२

कायर्�मकोनाम
आचारसं �हता अनुगमन

प�प��का वग�करण

समस्याको �ववर

समाधानका ला�ग ग�रएका
�यासहर

समस्या समाधानक ला�ग सुझावहर

जनशि�को कमी

सरकारसँगको परामशर्म १०
थप
बजेटको
व्यवस्
जना अनुगमनकतार करारमा
अनुगमनकतार्ह थ�पनुपन� ।
�नयु� ग�रएको

पटक-पटक �ेस रिज�ार (�वतरण
सम्पर�क्षण स�म�तको अध्य
सरुव)

यसर� सरुवा हुँदा वग�करण
स�ार तथा सू चना ��व�ध
लगायतका कायर �भा�वत हुने
मन्�ालयमा जानकार� गराइएको
भएकाले सरुवा लग�ै नया
।
व्यवस्था हुनुपन�

भइ
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आ�थर्क वषर२०७७।७८ पुस मसान्तसम्मकमुख्-मुख्यउपलिब्धह
कायर

अन्यउपलिब्धह

�म�डया �वकास कोष

• �म�डया �वकास कोषबाट फेलो�सपबापत् ९० हजार, ब्या अनुदान बापत् ४ वटा
स�ार सं स्थाला १६१०५७, उपकरण ख�रद ३ जनालाई ८८७३० र एक
जनालाई सोधप� लेखनबापत् र. २५०००।– �दान ग�रएको ।

प�कार कल्याण कोष

• प�कार कल्या कोषबाट २० जना प�कारलाई औषधोपचार सु�वधाबापत
र. ३२९०००– �दान ग�रएको।
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रू हजारम

बेरुजु फ��टको िस्थ

�नकाय

आ.व. २०७7/७8
२०७6/७7 सम्मको
का�तर् मसान्तसम्म
जम्मा बेरुजु ल
अव�धमा फ��ट रकम

�ेस काउिन्सल नेपा

* महालेखापर�क्षकको ��तवेदनमा असुल गनुर्पन� बेरुजु नभएक

फ��टको ला�ग
लेखी पठाइएको

फ��ट (%)

आम्दानीको िस्थ
रू हजारम

�नकाय

२०७६/७७ सम्मक

आ.व. २०७७/७८ पुस मसान्त
सम्मक

�ेस काउिन्सल नेपा

३८,५४,२४१

१७१५३०

रायसुझाव
आयोजना कायार्न्वयनमा देिखएक
मुख्/मुख्य समस्या

समस्यादे खापनार्का समस्या समाधान गनर् ग�रएक समस्या समाधानको ला�ग
कारणहर
�यासहर
सुझाव

धन्यवाद ।

