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

 २०७७/१२/ २७



�व�नयोिजत बजेट तथा खचरको �वववर

�नकाय 

दो�ो चौमा�सक �व�नयोजन
(र. हजावमा) 

दो�ो चौमा�सकको खचर
(र. हजावमा) दो�ो चौमा�सकको �ग�त ��तशत 

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

�से काउिनसल नेपाल 
 

१५७.९९ ० ११४.४३ ० ७२.३० ८४
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आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार् वत  वीकी त 
कायर् म व उपलििधहर

्.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 समपप 
भई न�तजा �काशनको चवरमा वहेको व २०७६/०७७ 
को वग�कवरको ला�ग ८६२ वटा प�प��काको फावम 
सालन गव� पव�कर गनन कायर भइवहेको छ ।

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

४७  ंक सं�हता �ैमा�सक जनरल, नेपाल� मै�थल�य छापा 
प�का्वताको इ�तहास, शैल� पिु तका, सा�हितयक 
प�का्वताको �वकासमा �से काउिनसल व �से काउिनसल 
बलेु�टन �काशन भएको
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आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार् वत  वीकी त 
कायर् म व उपलििधहध

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.३२ प�काव आचावसं�हता �िशकक/�िशकर 
लिुमबनी �देश व सदूुवपि�म �देशमा �देश तव�य प�काव 
आचावसं�हता �िशकक/�िशकर कायर् म समपप भएको छ । 
यी कायर् ममा ५० जना प�कावको सहभा�गता वहेको �थयो ।

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

का�ेको बल्सलीा ी�हसा उ�रदायल सञ्ार ि द�िशका -२०७६ र 
े�कार आ्ारसं�हतासमबननल आवासलय कायर् ी समेन  भई ९ 
बुँदे घोषणाे� जार� ग�रएको सा्,ै  ेेासल से ा,  ेेास �हर�,
शस� �हर�स�हत सुरका ि कायका �व�ाहर, रा��य ीा व 
अिनकार आयोग, ी�हसा आयोगस�हतका ि कायका �व�ासँग 
�ेस सवतन�ता, सू् ाको हक, े�कार आ्ारसं�हताबारे छसफस 
समेन  भएको ।

२.७.५.३४  पदपू�तर 

्व� पदपू�तर ��्याको �निमत �वजापन �काशन गव� लोकसेवा 
आयोगमा पव�का स�ालन गनरको ला�ग  नवुोध ग्वएको । तव 
पदप�ुतर हालसमम हनु सकेको छैन । यसले कायरसमपादनमा  सव 
गवेको छ । 



आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार् वत  वीकी त 
वा�वरक कायर् म व उपलििधहध

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.३७   धययन  नसुनधान/�से   
सअङहालय 

�से सअङहालय  थापनाका ला�ग �ाविमभक चवरका कायरहर समपप 
भएका छन ्। केह� सामानहर सालन ग्वएको छ । मुु र 
�वभागबाट �सेसमबनधी पवुाना सामङी ह तानतवर भइ काउिनसलले 
�ा� ग्वसकेको छ ।

२.७.५.३८  �स टम तथा  नय  ममरत-
समभाव व सवुका 

 �भलेख/ नगुमन �स टमहरको समभावको ला�ग सम ौता भइ कायर 
 िघ बढाइएको 
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आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार् वत  वीकी त 
कायर् म व उपलििधहध

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.३९
  

खोज तथा  नसुनधान व प ुतक �काशन 
 नसुनधानमूलक प�काव आचावसं�हतासमबनधी 
प ुतक �काशनका ला�ग सम ौता गव� िजममेवाव� 
�दइएको व म यौदा �ा� हनुे ्ममा वहेको छ ।

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

 

नेपाल प�काव महास�को साधावरसभामा 
आचावसं�हता  �ात �चावसामङी प�काव 
आचावसं�हतासमबनधी ि टकव, फलेेस बोडर, ियाग 
आ�द तयाव गव� प�काव/स�ावगीहमा �वतवर 
ग्वएको छ ।
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आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार् वत  वीकी त 
कायर् म व उपलििधहध

्.सं. कायर् म �ग�त

२.७.५.४२
  

प�काव आचावसं�हता �व�भप 
भावामा �काशन 

प�काव आचावसं�हता-२०७३ (प�हलो संसोधन २०७६) लाई 
मै�थल� व नेपाल भावामा  नवुाद गव� �काशन एवं �वतवर ग्वएको 
छ ।

२.७.२५.७६ प�काव आचावसं�हता जागवर 
कायर् म 

 

�सनधलु�, धा�दङ, नवलपवु,  घारखाँची, क�पलव त,ु डडेलधवुा, बैतडी,
दाच ुरला, महो�व�, सलारह�, वौतहट गव� ११ िजललामा आचावसं�हता 
जागवर कायर् म समपप भएको छ ।
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आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको मखुय-मखुय उपलििधहध
्.सं. मखुय-मखुय उपलििधहध
१ �से िेल�पङ सेवा �वाह : हालसमम   ५४ जना ङाहकहधलाई �नय�मत सेवा �वाह ग्वएको

२ प�प��का वयव थापन �राल�मा आव� १०४९ प�प��काका १,३२,४४० वटा �प�पएफ सामङी 
 �भलेख भएको 

३

 नलाइन सूचीकवर हनुे कायर �नय�मत हनुे गवेको, हालसमम २५८९ वटा  नलाइन काउिनसलमा 
सूचीकी त भएका छन ्। यो आ.व.को दो�ो चौमा�सकमा ३११ वटा  नलाइन सूचीकवर भएका छन ्। 
 नलाइन सूिचकवरको ला�ग दतार प�ात प�काव आचावसं�हता  �भमखुीकवर कायर् म समपप भएप�ात 
प� �दन ेवयव था ग्वएको छ ।

४
 �भलेिखकवर �स�म नतगरत  नलाइनबाट वेकडर २६२४१४५ सामङी, वे�डयोबाट ४५८८११९ 
(िेलप), प�प��कातफर  ३५ लाख पेज  ेयान, �टभीतफर  ३२ चयानल २०७५ वैशाखदेिख हालसमम 
वेकडर �नय�मत हनुे गवेको छ ।



आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको मखुय-मखुय उपलििधहध
्.सं. मखुय-मखुय उपलििधहध

५
माननीय स�ाव तथा सूचना ��व�ध मन�ी पावरत गरुअरयूबाट काउिनसलको  थलगत समर एवं काउिनसलबाट �कािशत 
�काशनहर  शैल� पिु तका, मै�थल�/नेपालभावामा  नवुाद ग्वएको प�काव आचावसं�हता पिु तका सावरज�नकनकवर 
कायर् म समपप भएको 

६ काउिनसलबाट �दान ग्वने सेवाहधको �वववर व चेक�ल� तयाव गव� वेबसाइटबाट सावरज�नक ग्वएको छ  

७ काउिनसलको वेबसाइटलाई प्वमाजरन गव� सवल बनाइएको । 
८ आ.व. २०७६/०७७ को लेखापव�कर समपप भइसकेको । 

९ काउिनसलको ५ ववन वरनी�तक योजना �नमारर �ावमभ ग्वएको । 

१०
�से काउिनसल नेपालको सहयोग व नेपाल �से इिन टचयटुसँगको सहकायरमा  सदुवुपि�म, करारल� व एक नं. �देशका 
प�कावहरका ला�ग दईु म�हने भच ुर ल समाचाव लेखन, प�काव आचावसं�हता व भावाशैल� समबनधी  ता�लम स�ालन 
भैवहेको छ ।  

११ पवुाना प�प��का  ेयान गव� सवुिकत वात  ेयानव ख्वद ��्या  गा�ड बढाइएको छ । 



�ववरण सङ्ख् फछखय� ब्ँक�

उजवु� ३१ १० २१

 व नगुमन ९५ ९५ ०

जनगनुासो ३ ०१ २ 

१२९ १०६ २३ 
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आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकसममको उजवु�

यो आ.व.को हालसमम  थारत ्०७७ फागनु मसानतसममका उजवु�  १२३  व नगुमन २०५ व जनगनुासो
 ६ गव� जममा ३३४ वहेका छन ्।  
 वजाकाव�/ कालोसूचीमा वाखेकोः ३ वटा
दूवस�ाव �ा�धकवरलाई प�ाचावः ६१ वटा



आ�थरक ववर २०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको मखुय-मखुय उपलििधहध

कायर  नय उपलििधहध

�म�डया �वकास कोव • �म�डया �वकास कोवबाट  नदुानबापत ्५,८१,५३४।– �दान ग्वएको 

प�काव कलयार कोव  • प�काव कलयार कोवबाट १६ जना प�कावलाई औवधोपचाव स�ुवधाबापत 
र. २,४५०००।– �दान ग्वएको 
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कायर् म कायारनवयनमा देखा पवेका सम या व समाधानका �यास

्.सं. कायर् मको नाम सम याको �वववर समाधानका ला�ग ग्वएका 
�यासहध सम या समाधानका ला�ग स ुावहध 

१ आचावसं�हता  नगुमन
सबै माधयमको �भावकाव� 

 नगुमनका ला�ग जनशि�को 
क�म 

्व� पदप�ुतरको ला�ग 
��्या �ावमभ ग्वएको ।

्व� पद प�ुतर गनन । थप  नगुमनकतार 
कवावसेवामा/ईन्नमा �लन स�कनछ । 

२ प�प��का वग�कवर न�तजा �काशन हनु नसेन ु। पटक पटक यसबावे 
छलफलभएको ।

�नय�मत बैठक बसी �नररय �लनपुनन । 
तय तै सो स�म�तमा वहेका 
पदा�धकाव�को मयादसमेत वैशाख दो�ो 
साता समा� हनेु हुँदा शी� मनोनयन 
हनुपुनन । 
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बेरज ुफफ�टको ि थ�त
ध हजावमा

�नकाय २०७6/७7 सममको 
जममा बेरज ुलगत 

आ.व. २०७7/७8  
दो�ो चौमा�सकसममको
 व�धमा फफ�ट वकम  

 फफ�टको ला�ग
लेखी पठाइएको  फफ�ट (%) 

�से काउिनसल नेपाल 

• महालेखापव�ककको ��तवेदनमा  सलु गनुरपनन बेरज ुनभएको  
• २०७६/०७७ को लेखापव�कर समपप भएको । 



आमदानीको ि थ�त
ध हजावमा

�नकाय २०७६/७७ सममको आ.व. २०७७/७८ दो�ो 
चौमा�सकसममको 

�से काउिनसल नेपाल ३८,५४.२४ २७,०१.०८



क्खर् क रकक

े�कार आ्ारस�ंहता जागरण त्ा िी�डया�ितको ज ग ुासो स ुुवाई कायर् ी (�जलसा तह १६ वटा) १०००

े�े��का वग�करण (आ.व.२०७७/०७८ समीको) ६००

�काश  स�ंहता ज रस, वा�षरक �ितवेद , अङ्ेजल र  ेेासल बुसे�ट  छेाई (८ वटा) २,०००

े�कार आ्ारसं�हता �िशकक त्ा �िशकण कायर् ी 
(�देशसतर�य २ वटा)

६००

उेसिीितगत �ेस सवतन�ता, �वनागत िी�डया �ब�न , �ीजल�व े�कारस�हत कायर् ी ६००

ेदेुितर कायर् ी ५००

वा�षरकोोसव सीारोह र �वनागत ेुरसकार १,१००

कीर् ार� अवकाश कोष वव�� २,५००

�स�लङ नसुाव चालतुफर को कायर् म आ.व. २०७८/०७९



क्खर् क रकक

�ेस सङ्हासय स्ाे ासमबननल ्े कायर र अनय ५००

िससटी अे्ेड त्ा अनय ीीरतसमभार र सुरका AMC २,५००
आ्ारस�ंहतासमबननल ीोज अ यय  त्ा अ ुसनना ४००

े�कार आ्ारसं�हता �्ार�सार स्ेत ासमबननल कायर् ी ५००

े�कार आ्ारसं�हता �विभन  भाषाीा �काश  र �्ार�सार १००

 लित का ु  संर् ा त्ा �शास  सुनार ५०

�िशकक �िशकण िसएका े�कारबाट �देशसतरीा अ ुगी  र �ितवेद २००

े�कार आ्ारस�ंहता अ गुी , उजुर�, कारबाह� र 
अिभीीुलकरण/ककासीेत

५००

कायर् ी ी्रको जमीा १३,६५०।-

�स�लङ नसुाव चालतुफर को कायर् म आ.व. २०७८/०७९



क्खर् क रकक

तसब, भ�ा, उेभोगसगायत कायर सञ्ास  ी्र ३३,२५०।-

जमीा ४६,९००।-

�स�लङ नसुाव उपभोग व कायरस�ालन खचर आ.व. २०७८/०७९



क्खर् क रकक उपलब्ध
�ेस सङ्हासय स्ाे ा 
(भव  ि ीारणस�हत)

५ करोड �सेसमबनधी सामङीको सालन, वयव थापन भइ �से सअङहालयको 
रपमा वा��य  नतवार��य  तवमा समेत  था�पत हनेु, तय ता सामान 
 �भलेख हनेु ।

सञ्ारीा यीको 
अिभसे�ीकरण अ गुी का 
सािग िस�ी सभरर डाटा 
सटोरेज

२ करोड हालको  टोवेज कमता �स�मत भएकोले �वगत दईु ववरदेिखका 
सामङी  �भलेख भएका व  ब  टोवेज कमता नबढाउँदा पवुाना 
 �भलेख न� हनेु हुँदा प�छसमम  धययन  नसुनधानको ला�ग 
 �भलेख गनर  टोवेज कमता बढाउन स�कने/  �भलेख हनेु । 

काउ�नसस समेकर  कायारसय ३ करोड ५० साी �देश तवबाट समेत काउिनसलको सेवा �वाह हनेु । 

जमीा १० करोड ५० 
साी

�स�लङभनदा बा�हवको बजेट आ.व. २०७८/०७९



धनयवाद । 
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