�ेस काउ�न्सल नेपा
आ.व. २०७७/७८ को दो�ो चौमा�सक �ग�त समीक्ष

२०७७/१२/ २७

�व�नयोिजत बजेट तथा खचर्को �ववर

�नकाय

�ेस काउिन्सल नेपा

दो�ो चौमा�सक �व�नयोजन
(र. हजारमा)

दो�ो चौमा�सकको खचर
(र. हजारमा)

दो�ो चौमा�सकको �ग�त ��तशत

चालु

ँ ीगत
पुज

चालु

ँ ीगत
पुज

�व�ीय

भौ�तक

१५७.९९

०

११४.४३

०

७२.३०

८४

2

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार्�रत स्वीकृ
कायर्�म र उपलिब्ध
�.सं .

कायर्�
प�प��का वग�करण

�ग�त

२.७.५.३०

प�प��का वग�करणतफर
आ.व. २०७५।७६ को
वग�करणको ला�ग ८७८ प�प��काको मूल्या�
वग�करणको ला�ग सिचवालयबाट गनु्प
र न मूल्या� सम्प
भई न�तजा �काशनको चरणमा रहे को र २०७६/०७७
को वग�करणको ला�ग ८६२ वटा प�प��काको फारम
स�लन गर� पर�क् गन� कायर भइरहे को छ ।

२.७.५.३१

४७ अं क सं �हता �ैमा�सक जनर्, नेपाल� मै�थल�य छापा
प�का�रताको इ�तहास, शैल� पुिस्तक, सा�हित्य
�काशन सं �हता वा�षर्क ��तवेदन अङ्�ेजी बुले�टन छप
प�का�रताको �वकासमा �ेस काउिन्स र �ेस काउिन्स
बुले�टन �काशन भएको
3

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार्�रत स्वीकृ
कायर्�म र उपलिब्ध

�.सं .

२.७.५.३२

२.७.५.३३

२.७.५.३४

कायर्�

�ग�त

प�कार आचारसं �हता �िशक्/�िशक्

लुिम्बन �दे श र सुदूरपि�म �दे शमा �दे शस्तर� प�कार
आचारसं �हता �िशक्/�िशक् कायर्� सम्प भएको छ ।
यी कायर्�मम ५० जना प�कारको सहभा�गता रहे को �थयो ।

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

का�ेको बल्थलीम म�हला उ�रदायी सञ्चा िनद� िशका -२०७६ र
प�कार आचारसं�हतासम्बन् आवासीय कायर्� सम्पन भई ९
बुँदे घोषणाप� जार� ग�रएको साथै, नेपाली सेना, नेपाल �हर�,
शस� �हर�स�हत सुरक् िनकायका �व�ाहर, रा��य मानव
अिधकार आयोग, म�हला आयोगस�हतका िनकायका �व�ासँग
�ेस स्वतन्�, सूचनाको हक, प�कार आचारसं�हताबारे छलफल
सम्पन भएको ।

पदपू�तर

�र� पदपू�तर ���याको �निम् �वज्ञा �काशन गर� लोकसेवा
आयोगमा पर�क् स�ालन गनर्क ला�ग अनुरोध ग�रएको । तर
पदपु�तर हालसम् हुन सकेको छै न । यसले कायर्सम्पादन असर
गरे को छ ।

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार्�रत स्वीकृ
वा�षर्क कायर्�म र उपलिब्
�.सं .

२.७.५.३७

कायर्�

�ग�त

अध्ययन अनुसन्ध/�ेस
सङ्�हाल

�सस्ट तथा अन्य
२.७.५.३८
सम्भार र सुरक

�ेस सङ्�हालय स्थापनाका ला�ग �ारिम्भक चरणका कायर्हरु
भएका छन् । केह� सामानहरु स�लन ग�रएको छ । मु�ण
�वभागबाट �ेससम्बन्धी पुराना साम�ी हस्तान्तरण भइ काउिन्
�ा� ग�रसकेको छ ।

ममर- अ�भलेख/अनुगमन �सस्टमहरुको सम्भारको ला�ग सम् भइ कायर्
अिघ बढाइएको

5

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार्�रत स्वीकृ
कायर्�म र उपलिब्ध
�.सं .

कायर्�

�ग�त

२.७.५.३९

खोज तथा अनुसन्धान र पुस्तक �का

२.७.५.४१

अनुसन्धानमूल प�कार आचारसं �हतासम्बन्
पुस्त �काशनका ला�ग सम्झौत गर� िजम्मेवार
�दइएको र मस्यौद �ा� हन
ु े �ममा रहेको छ ।

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

नेपाल
प�कार
महास�को
साधारणसभामा
आचारसं �हता
अ��त
�चारसाम�ी
प�कार
आचारसं �हतासम्बन् िस्टक, फ्लेक बोडर, ब्या
आ�द तयार गर� प�कार/स�ारगृहमा �वतरण
ग�रएको छ ।

6

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको ला�ग �नधार्�रत स्वीकृ
कायर्�म र उपलिब्ध
�.सं .
२.७.५.४२
२.७.२५.७६

कायर्�

�ग�त

प�कार आचारसं �हता-२०७३ (प�हलो सं सोधन २०७६) लाई
प�कार आचारसं �हता �व�भ� मै�थल� र नेपाल भाषामा अनुवाद गर� �काशन एवं �वतरण ग�रएको
भाषामा �काशन
छ ।

प�कार आचारसं �हता जागरण �सन्धुल, धा�दङ, नवलपुर, अघार्खाँच, क�पलवस्त, डडेल्धुर, बैतडी,
ुर , महो�र�, सलार्ह, रौतहट गर� ११ िजल्लाम आचारसं �हता
दाच्ल
कायर्�
जागरण कायर्� सम्प भएको छ ।

7

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको मुख्-मुख्य उपलिब्ध
�.सं.

मुख्-मुख् उपलिब्धह

१

�ेस िक्ल�प सेवा �वाह : हालसम् ५४ जना �ाहकहरलाई �नय�मत सेवा �वाह ग�रएको

२

३

४

प�प��का व्यवस्था �णाल�मा आव� १०४९ प�प��काका १,३२,४४० वटा �प�पएफ साम�ी
अ�भलेख भएको

अनलाइन सूचीकरण हन
ु े कायर �नय�मत हन
ु े गरे को, हालसम् २५८९ वटा अनलाइन काउिन्सलम
सूचीकृत भएका छन् । यो आ.व.को दो�ो चौमा�सकमा ३११ वटा अनलाइन सूचीकरण भएका छन् ।
अनलाइन सूिचकरणको ला�ग दतार प�ात प�कार आचारसं �हता अ�भमुखीकरण कायर्� सम्प भएप�ात
प� �दने व्यवस् ग�रएको छ ।

अ�भलेिखकरण �स�मअन्तगर अनलाइनबाट रे कडर २६२४१४५ साम�ी, रे �डयोबाट ४५८८११९
(िक्ल), प�प��कातफर ३५ लाख पेज स्क्य, �टभीतफर ३२ च्यान २०७५ वैशाखदे िख हालसम्
रे कडर �नय�मत हन
ु े गरे को छ ।

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको मुख्-मुख्य उपलिब्ध
�.सं.

मुख्-मुख्य उपलिब्ध

५

माननीय स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ी पावर्त गुरुङ्ज्यूबाट काउिन्सलको स्थलगत �मण एवं काउिन्सलबाट
�काशनहरु  शैल� पुिस्त, मै�थल�/नेपालभाषामा अनुवाद ग�रएको प�कार आचारसं �हता पुिस्तका सावर्ज�नक�कर
कायर्�म सम्प� भए

६

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

७

काउिन्सलको वेबसाइटलाई प�रमाजर्न गर� सरल बनाइएको

८

आ.व. २०७६/०७७ को लेखापर�क्षण सम्प� भइसकेक

९

काउिन्सलको५ वष� रणनी�तक योजना �नमार्ण �ारम्भ ग�रएको

१०

�ेस काउिन्सल नेपालको सहयोग र नेपाल �ेस इिन्स्टच्युटसँगको सहकायर्मा  सुदु, कणार्ल� र एक न. �दे शका
प�कारहरुका ला�ग दुई म�हने भचुर्अल समाचार ले, प�कार आचारसं �हता र भाषाशैल� सम्बन्धी  ता�लम स�ाल
भैरहे को छ ।

११

पुराना प�प��का स्क्यान गर� सुरिक्षत रा� स्क्यानर ख�रद ���या अगा�ड बढाइए

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकसम्मकोउजुर�
�ववरण

सङ्ख्

फछ्य�

बाँक�

उजुर�

३१

१०

२१

स्वअनुगम

९५

९५

०

जनगुनासो

३

०१

२

१२९

१०६

२३

यो आ.व.को हालसम्म अथार्त०७७ फागुन मसान्तसम्मका उजुर १२३ स्वअनुगमन२०५ र जनगुनासो
६ गर� जम्मा३३४ रहे का छन् ।
अवज्ञाका/ कालोसूचीमा राखेकोः ३ वटा
दूरस�ार �ा�धकरणलाई प�ाचारः ६१ वटा

10

आ�थर्क वषर२०७७।७८ दो�ो चौमा�सकको मुख्-मुख्य उपलिब्ध
कायर

अन्य उपलिब्ध

�म�डया �वकास कोष

• �म�डया �वकास कोषबाट अनुदानबापत् ५,८१,५३४।– �दान ग�रएको

प�कार कल्याण कोष

• प�कार कल्या कोषबाट १६ जना प�कारलाई औषधोपचार सु�वधाबापत
र. २,४५०००।– �दान ग�रएको

11

कायर्�म कायार्न्वयनमा देखा परेका समस्या र समाधानका
�.सं .
१

२

कायर्�मको ना

समस्याको �ववर

समाधानका ला�ग ग�रएका
�यासहर

समस्या समाधानक ला�ग सुझावहर

आचारसं �हता अनुगमन

सबै माध्यमको �भावकार
अनुगमनका ला�ग जनशि�को
क�म

�र� पदपु�तर्को ला�ग
���या �ारम्भ ग�रएको 

�र� पद पु�तर गन� । थप अनुगमनकतार
करारसेवामा/ईन्�नम �लन स�कन् ।

पटक पटक यसबारे
छलफलभएको ।

�नय�मत बैठक बसी �नणर् �लनुपन� ।
त्यस्
सो
स�म�तमा
रहे का
पदा�धकार�को म्यादसमे वैशाख दो�ो
साता समा� हुने हुँदा शी� मनोनयन
हुनपु न� ।

प�प��का वग�करण

न�तजा �काशन हुन नसक्नु 

12

रू हजारम

बेरुजु फ��टको िस्थ

�नकाय

आ.व. २०७7/७8
२०७6/७7 सम्मको
दो�ो चौमा�सकसम्मक
जम्मा बेरुजु ल
अव�धमा फ��ट रकम

�ेस काउिन्सल नेपा
• महालेखापर�क्षकको ��तवेदनमा असुल गनुर्पन� बेरुजु नभ
• २०७६/०७७ को लेखापर�क्षण सम्प� भएक

फ��टको ला�ग
लेखी पठाइएको

फ��ट (%)

आम्दानीको िस्थ
रू हजारम

�नकाय

२०७६/७७ सम्मक

आ.व. २०७७/७८ दो�ो
चौमा�सकसम्मक

�ेस काउिन्सल नेपा

३८,५४.२४

२७,०१.०८

�स�लङअनुसार चालुतफर्को कायर्�म.व. २०७८/०७९
कायर्क

रकम

प�कार आचारसं�हता जागरण तथा िम�डया�ितको जनगुनासो सुनुवाई कायर्�म(�जल्ला तह१६ वटा)

१०००

प�प��का वग�करण (आ.व.२०७७/०७८ सम्मक)
�काशन सं�हता जनर्, वा�षर्क �ितवेद, अङ्�ेजी र नेपाली बुले�टन छपाई(८ वटा)

६००
२,०००

प�कार आचारसं�हता �िशक्षक तथा �िशक्षण काय
(�दे शस्तर�य२ वटा)

६००

उपसिमितगत �ेस स्वतन्�, �वधागत िम�डया �ब�धन, �मजी�व प�कारस�हत कायर्�

६००

पदपुितर् कायर्

५००

वा�षर्कोत्सव समारोह र �वधागत पुरस्
कमर्चार� अवकाश कोष वृ�

१,१००
२,५००

कायर्क

�स�लङअनुसार चालुतफर्को कायर्�म.व. २०७८/०७९

�ेस सङ्�हालय स्थापनासम्बन्धी थप कायर् 
िसस्टम अप�ेड तथा अन्य ममर्तसम्भार र सुAMC
आचारसं�हतासम्बन्धी खोज अध्ययन तथा अनुसन

रकम
५००

२,५००

४००

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

५००

प�कार आचारसं�हता �विभन्न भाषामा �काशन र �चार�सा

१००

नीित कानुन संरचना तथा �शासन सुधार

५०

�िशक्षक �िशक्षण िलएका प�कारबाट �देशस्तरमा अनर �ितवेदन

२००

प�कार आचारसं�हता अनुगमन, उजुर�, कारबाह� र
अिभमुखीकरण/कक्षासम

५००

कायर्� खचर्को जम्

१३,६५०।-

�स�लङअनुसार उपभोग र कायर्स�ालन खचर्.व. २०७८/०७९
कायर्क

रकम

तलब, भ�ा, उपभोगलगायत कायर सञ्चालन खच

३३,२५०।-

जम्म

४६,९००।-

�स�लङभन्दा बा�हरको बजेट .व. २०७८/०७९
कायर्क

�ेस सङ्�हालय स्थापन
(भवन िनमार्णस�ह)
सञ्चारमाध्यमक
अिभले�खकरण अनुगमनका
लािग िस�म सभर्र डाटा
स्टोरे

काउ�न्सल सम्पकर् कायार
जम्म

रकम

उपलब्ध

५ करोड �ेससम्बन् साम�ीको स�लन, व्यवस्था भइ �ेस सङ्�हालयक
रुपम रा��य अन्तरार्� स्तरम समेत स्था�प हन
ु े, त्यस् सामान
अ�भलेख हन
ु े ।

२ करोड हालको स्टोरे क्षम �स�मत भएकोले �वगत दुई वषर्देिखक
साम�ी अ�भलेख भएका र अब स्टोरे क्षम नबढाउँदा पुराना
अ�भलेख न� हन
ु े हँद
ु ा प�छसम् अध्यय अनुसन्धानक ला�ग
अ�भलेख गनर स्टोरे क्षम बढाउन स�कने/ अ�भलेख हन
ु े ।

३ करोड ५० लाख �दे शस्तरबाट समेत काउिन्सलको सेवा �वाह  हुने
१० करोड ५०
लाख

धन्यवाद ।

