अन्तर्राष्ट्रिय नेपरली सरष्ट्ित्य समरज (अनेसरस)
केन्द्रीय सष्ट्मष्ट्ि
आष्ट्थाक प्रष्ट्िवेदन २०२०

श्री अध्यक्षज्यू िथर
सम्पूर्ा सदस्यज्यूिरु !
अन्तर्राष्ट्रिय नेपरली सरष्ट्ित्य समरज (अनेसरस) को गत Oct 1st, 2018 दे खि July 21st, 2020 सम्मको
आष्ट्थाक प्रष्ट्तवेदन यस गरर्मरमय सरधरर्णसभरमर प्रस्तुत गना पराँउदर अत्यन्त िुसी लरगेको छ ।
अनेसरसमर आमदरनी भने कै आजीवन सदस्यतर शूल्क, उमेदवरर्ी शूल्क र् सियोग र्कम नै हुन । सस्थरमर
२०१८ अष्ट्ग १६९९ जनर सदस्य र्िेको र् त्यसपष्ट्छ नयराँ बनेकर सदस्यिरुको संख्यर र् सूची ष्ट्नवराचनतरकर
वेबसरईटमरर्ात सरवाजष्ट्नक गरर्सष्ट्कएको ष्ट्वष्ट्दतै छ ।
यस संख्यरमध्ये १६५ जनर सदस्यिरुको आमदरनी करयाक्रम आयोजक च्यरप्टर्िरुलरई करयाक्रम आयोजनर
गना सस्थरको ष्ट्नणायरनुसरर् छु ट गरर्एको िो । जस मध्ये १. बेलरयत सम्मेलन २०१९- ४० जनर
२. जरपरन च्यरप्टर् सम्मेलन २०२०- ४० जनर
३. ष्ट्सखिम मष्ट्िलर सम्मेलन २०१८- ४० जनर
४. कोरर्यर एष्ट्सयर सम्मेलन २०१७- १० जनर
५. दरष्ट्जाष्ट्लङ एष्ट्सयर सम्मेलन २०२०- १५ जनर
६. पोचुागल च्यरप्टर् २०२० - ५ जनर
७. जरपरन च्यरप्टर् - ५ जनर
८. नेपरल च्यरप्टर् - १० जनर
जम्मर १६५ जनर र्िेकर छन ।
सन् २०१८ मर आसन्न करयासष्ट्मष्ट्तको पद िस्तरन्तर्ण हुाँदर $4900.60 बैंक ितरमर र्िेको र् सो र्कममध्ये
२०१८ अष्ट्गको करयासष्ट्मष्ट्तबरट िचा गरर्एको $1512.55 र्कम भुक्तरनी गदरा $3388.11 बचत र्िेको र्
सोमध्ये पष्ट्न थप ष्ट्बलको भुक्तरनी पष्ट्छ गरर्एको ष्ट्थयो ।

आसन्न करयासष्ट्मष्ट्तले २०१८-२०२० को यस अवष्ट्धमर दे िरय वमोष्ट्जमको आमदरनी गर्े को छ :
१. बैंक मौज्दरत २०१८ को - $ 4900.66
२. आजीवन सदस्यतर शूल्कवरपत - $ 15870.90
३. उमेदवरर्ी शूल्क २०२० वरपत - $ 4163.68
४. बेलरयत सम्मेलनको बक्यौतर - $ 500.00
५. सियोग र्कम (दरष्ट्जाष्ट्लङ सम्मेलन) $ 247.03
जम्मर - $ 25,681.61

(डर. दु गरा दरिरलबरट - ने. रु. १०,०००/प्रकरश पौडे ल मरइलरबरट - ने. रु. १०,०००/र्रधेश्यरम लेकरलीबरट - ने. रु. ५,०००/- र्
गणेश ष्ट्िष्ट्मर्े बरट - ने. रु. ५,०००/जम्मर - ने. रु. ३०,०००/- )
यसैगर्ी २०१८-२०२० मर दे िरय वमोष्ट्जमकर िचािरु गरर्एकर छन् :
१. करयाक्रम आयोजनर गना ष्ट्दइएको अनुदरन र्कम - $ 3,000.00
क. बेलरयत सम्मेलन - $ 1,000.00
ि. जरपरन च्यरप्टर् सम्मेलन - $ 5,00.00
ग. दरष्ट्जाष्ट्लङ एष्ट्सयर सम्मेलन - $ 5,00.00
ि. डरलस सरधरर्णसभर - $ 5,00.00
ङ. दे वकोटर जयन्ती २०१८,नेपरल - $ 5,00.00
२. URS Agent Fee and Government Fee - $ 732.00
३. क्यरलेन्डर् प्रकरसन २०१८ भुक्तरनी - $ 287.55
४. बैंक चरजा - $ 22.00
५. Miss Charges - $ 14.20
६. डरलस सम्मेलन िचा - $ 48.89
७. वेबसरईट ष्ट्नमराण िचा - $ 329.38
८. बेलरयत सम्मेलन िचा - $ 1,092.71

९. दरष्ट्जाष्ट्लङ एष्ट्सयर सम्मेलन िचा - $ 612.73
१०. INLS-ANA मेरर्ल्यरण्ड सम्मेलन िचा - $ 12.35
११. र्ुटकर् िचा - $ 93.05
१२. बक्यौतर – ओिlयो च्यरप्टर् - $ 350.00
१३. बक्यौतर - बेलरयत सम्मेलन - $ 205.00
जम्मर - $ 6799.86

यसर्ी उखिखित ष्ट्ववर्ण अनुसरर् आमदरनी र् िचा कटरएर् सस्थरमर िरल $ 18,881.75 र्कम मौज्दरत
र्िेको छ ।
सस्थरको आयस्रोत बढरउन एक प्रभरवकरर्ी आष्ट्थाक सष्ट्मष्ट्त ष्ट्नमराण गनुा पने दे खिन्छ । सरथै भएकर
र्कमको ब्यरज आउने व्यवस्थर पष्ट्न गनुा पने दे खिन्छ । यसकर सरथै दे िरय वमोष्ट्जमको आमदरनी तर्ा सस्थर
उन्मुि हुनु पने िरम्रो सुझरव छ :
१. दरतरिरुको पष्ट्िचरन गने ।
२. अक्षयकोषको व्यवस्थर गने ।
३. प्रकरसनिरुको ष्ट्बक्री ष्ट्वतर्ण गने ।
४. उत्कृर कृष्ट्तिरुको अनुवरद गर्ी ष्ट्वश्वबजरर्मर लरने ।
५. करयाक्रमिरुको प्ररयोजकिरु िोज्ने ।
६. पुर्स्करर्िरुको अक्षयकोष िडर गना पिल गने ।
आष्ट्द ।
अन्तमर, मैले प्रस्तुत गर्े को यस आष्ट्थाक प्रष्ट्तवेदनलरई सुझरवसष्ट्ित पररर्त गरर्ष्ट्दनुहुन ष्ट्वनम्र अनुर्ोध गछुा ।
ष्ट्वकरस ष्ट्वर
कोषरध्यक्ष
अनेसरस केन्द्रीय सष्ट्मष्ट्ि

