
�ेस काउ�नसस  ेेास 
 आ.व. २०७७/७८ को चौमा�सक �ग�त समीका 

 २०७७/०७/०३ 



�व�नयोिजत बजेट तथा खचरको �वववर

�नकाय 

चौमा�सक �व�नयोजन
(र. हजावमा) 

का�तरक मसानतससमको खचर
(र. हजावमा) 

०७७ का�तरक मसानतससमको �ग�त 
��तशत 

चाल ु प ुजँीगत चाल ु प ुजँीगत �व�ीय भौ�तक 

�से काउिनसल नेपाल 
 

२०२.९२ ० १२९.५७ ० 64% ८२% 
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आ�थरक ववर २०७७।७८ का�तरक मसानतससमको ला�ग �न�ारावत रवीक्त 
कायर् म व उपलिब�हर

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.३०

प�प��का वग�कवर प�प��का वग�कवरतफर  आ.व. २०७५।७६ को 
वग�कवरको ला�ग ८७८ प�प��काको मूलयाान 
वग�कवरको ला�ग सिचवालयबाट गनुरपनन मूलयाान 
भएको। �वतवर ससपवरकर स�म�तको बो क �म�त 
०७७/०५/०१ देिख बरन नसकेको। 

२.७.५.३१ �काशन सं�हता वा�वरक ��तवेदन  अङजेी बलेु�टन नपाप 

४५औ ँ वा�वरक ��तवेदनस�हत सं�हता �ोमा�सक जनरल, 
तिरबवमा �से काउिनसल, काउिनसलका ५० ववर परुतक 
�काशन गावएको । यरतो मो�थलर नापा प�काावता परुतक 
�काशन भएको। 

२.७.५.३२ प�काव आचावसं�हता �िशकक/�िशकर 
का�तरक म�हनामा �देसरतवरय (लिुसबनी) मा गनुरपनन 
मिअसवमा गननगवर तय भएको । 
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आ�थरक ववर २०७७।७८ का�तरक मसानतससमको ला�ग �न�ारावत रवीक्त 
कायर् म व उपलिब�हह

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.३३ उपस�म�तगत �म�डया संवाद रथानीय  मजीवी    
सा�हतयसमेत 

िचतव को सा�ह�त्क ेपकाा�ता �  चा�सस�हता  वव्क 
भचुर् स  ोो� ससेन  भनको क

२.७.५.३४  पदपू�तर 
ाव� पदपू�तर ��्याको �निसत �व�ापन �काशन गवर  ि� 
बढाइएकोमा को�भड–१९ का कावर खलुा/आ.�.को ��्या 
रथ�गत भएको । 

२.७.५.३५ वा�वरकोतसव व �व�ागत पवुरकाव 
 

काउिनसलको ५१औ ँव�वरकोतसव २०७७  सोज ६ गते 
ससमाननीय वााप�ततयू व ससमाननीय सभामखुतयकुो �मखु 
आ�तथयमा दपु चवरमा ससपप । वा�वरक ��तवेदनस�हत �काशन 
सावरज�नक।साथो २ वटा स�ावमाधयम व २४ प�कावलाप �से 
काउिनसल प�काावता पवुरकाव �दान ।

२.७.५.३६ कमरचावर  वकाश कोव व�्� कमरचावर  वकाश कोव व�्� गावएको ।



आ�थरक ववर २०७७।७८ का�तरक मसानतससमको ला�ग �न�ारावत रवीक्त 
वा�वरक कायर् म व उपलिब�हह

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.३७  धययन  नसुन�ान/�से 
सअङहालय 

�से सअङहालय रथापनाका ला�ग  व�ावराप� तयावर भप सामङी 
खोजको ला�ग सूचना �काशन गनन, खोजी भएका सामान �ा� गनर 
प�ाचाव गावएको व काम  ि� बढेको ।

२.७.५.३८  S y s te m  तथा  नय  
ममरत-ससभाव व सवुका 

सस्ौता भइ कायर  ि� बढाइएको । 
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आ�थरक ववर २०७७।७८ का�तरक मसानतससमको ला�ग �न�ारावत रवीक्त 
कायर् म व उपलिब�हह

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.३९
  
खोज तथा  नसुन�ान व परुतक �काशन 

खोज तथा  नसुन�ान व परुतक �काशनको ला�ग 
सामङी सालन भइवहेको ।

२.७.५.४१ प�काव आचावसं�हता �चाव-�साव 
सचेतनाससबन�ी कायर् म 
 

फलेेस बोडर व स�ावमाधयममा �चाव�सावको 
ला�ग कायर  गा�ड बढाइएको ।
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आ�थरक ववर २०७७।७८ का�तरक मसानतससमको ला�ग �न�ारावत रवीक्त 
कायर् म व उपलिब�हह

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.४२
  
प�काव आचावसं�हता �व�भप भावामा �काशन 

प�काव आचावसं�हतालाप मो�थलर व नेपाल भावामा 
 नवुाद गवर �काशन गनन ्ममा  नवुादको काम 
ससपप भएको न ।

२.७.२५.७६ प�काव आचावसं�हता जागवर कायर् म 
 

महो�वर, सलारहर, वौतहट, तनहुँ, गोवखा, रपनदेहर, 
िचतवन, नवलपवासी, लमजङु, पवरत, रयाअजा
िजललामा आचावसं�हता जागवर कायर् म ससपप 
भएको ।

7



आ�थरक ववर २०७७।७८ का�तरक मसानतससमको ममुय-ममुय उपलिब�हह
्.सं. ममुय-ममुय उपलिब�हह

१ �से िेल�पङ सेवा �वाह : हालससम   ५४ जना ङाहकहरलाप �नय�मत सेवा �वाह गावएको ।

२ प�प��का वयवरथापन �रालरमा आव� १०११ प�प��काका ९७००० वटा �प�पएफ सामङी  �भलेख 
भएको । 

३  नलाइन सूचीकवर हनुे कायर जावर, हालससम २२७८ वटा  नलाइन काउिनसलमा सूचीक्त भएको । 
यो आ.व.मा १३६ वटा  नलाइन सूचीकवर भएको ।

४
 �भलेिखकवर �स�म नतगरत   नलाइनबाट वेकडर २४९११७७ सामङी, वे�डयोबाट 
४२११८७०(िेलप), प�प��कातफर  ३५ लाख पेज रेयान, �टभीतफर  ३२ चयानल २०७५ वोशाखदेिख 
हालससम वेकडर �नय�मत हनु ेगवेको । 



आ�थरक ववर २०७७।७८ का�तरक मसानतससमको ममुय-ममुय उपलिब�हह

्.सं. ममुय-ममुय उपलिब�हह

५ माननीय स�ाव तथा सूचना ��व�� मन�ीतयूबाट काउिनसलको रथलगत लमर एवं संरथागत �ा�फङ 
ससपप भएको न । 

६ काउिनसलबाट �दान गावने सेवाहहको �वववर व चेक�ल� तयाव गवर वेबसापटबाट सावरज�नक 
गावएको न । 

७ को�भड-१९ ले नेपालर �म�डयामा पवेको �भावबावे  धययन गवर ��तवेदन मन�ालयमा पेस गावएको 
न ।

८ काउिनसल व नपेाल मे�डकल एशो�सयसनबीच प�कावको कमता �वकास ससबन�ी कायरको ला�ग 
सस्ौता भइ काम  ि� बढेको न ।



माध्म उजुर� फछ्य� बाँक�

नापा उजवुर – १०
रव नगुमन – ३० 
जसमा - ४०

उजवुर – ५
रव नगुमन – ३० 
जसमा - ३५

उजवुर – ५
रव नगुमन – ० 
जसमा - ५

�व�तुीय उजवुर – ८१
रव नगुमन – ६०
जनगनुासो - २ 
जसमा -  १४३

उजवुर – ३४
रव नगुमन – ६० 
जनगनुासो - १ 
जसमा - ९५

उजवुर – ४७
रव नगुमन – ० 
जनगनुासो - १ 
जसमा - ४८
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आ�थरक ववर २०७७।७८ साउनदेिख का�तरक मसानतससमको उजवुर



कायर् म कायारनवयनमा देखापवेका समरया तथा समा�ानका ला�ग गावएका 
�यासहहको �वववर

्.सं. कायर् मको नाम समरयाको �वववर समा�ानका ला�ग गावएका 
�यासहह समरया समा�ानका ला�ग सु् ावहह 

१. प�प��का वग�कवर

आ.व. २०७५/७६को वग�कवर 
ससपप हनु नसकेको हुँदा आ.व.
२०७६/७७को वग�कवरको 
ला�ग सूचना �काशन हनु 
नसकेको । 

वग�कवरका ससबन�मा �से 
विजरटाव/मन�ालयसँग नलफल 
गावएको ।

ततकाल स�म�तको बो कमाफर त 
काम  ि� बढाउनपुनन । 

1. प�प��का रेया�नङ रेया�नङ मेिशन खावद हनु 
नसेन ु।

टेणडव ��्यामा जान क� नाइ 
। �यास गावएको, 
बोलप�ससबन�ी ससपूरर 
कागजात तयाव गावएको न ।

�न�ो टेणडव आवहान गवर काम 
 ि� बढाउनपुनन ।  
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आ�थरक ववर २०७७।७८ का�तरक मसानतससमको ममुय-ममुय उपलिब�हह

कायर  नय उपलिब�हह

�म�डया �वकास कोव • �म�डया �वकास कोवबाट २ वटा स�ाव संरथा व एकजना प�कावलाप  नदुानवापत 
र. १,३३,५९०।– �दान गावएको । 

प�काव कलयार कोव  • प�काव कलयार कोवबाट १३  जना प�कावलाप औव�ोपचाव स�ुव�ाबापत 
र. २,३७,०००– �दान गावएको। 
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बेरज ुफफ�टको िरथ�त
ह हजावमा

�नकाय २०७6/७7 ससमको 
जसमा बेरज ुलगत 

आ.व. २०७7/७8  
का�तरक मसानतससमको
 व��मा फफ�ट वकम  

 फफ�टको ला�ग
लेिख प ाइएको  फफ�ट (%) 

�से काउिनसल नेपाल 

* महालेखापवरककको ��तवेदनमा  सलु गनुरपनन बेरज ुनभएको । 



आसदानीको िरथ�त
ह हजावमा

�नकाय २०७६/७७ ससमको आ.व. २०७७/७८ का�तरक 
मसानतससमको 

�से काउिनसल नेपाल ३८,५४,२४१ ४१,९३०



वायसु् ाव 

आयोजना कायारनवयनमा देिखएका 
ममुय/ममुय समरयाहह 

समरया देखापनारका 
कावरहह 

समरया समा�ान गनर गावएका 
�यासहह 

समरया समा�ानको ला�ग 
सु् ाव 

िजललारतवमा/�देशरतवमा गनुरपनन 
कायर् म समयमा ससपप गनर 

 
हालको 
पाविरथ�तका कावर  

��व��को �योगमाफर तत वा 
रथलगत हपमा रवारथय 
साव�ानी  पनाएव 

कायर् म गनन गावएको । 

रवारथय साव�ानीका साथ 
िजलला/�देशरतवमा 
कायर् म गनुरपनन ।  



�नयवाद । 
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