
े ि ेप्रस काउि सल नेपाल
मन्ऽालयःतरीय िवकास समःया समाधान सिमितको बैठक

तथा
आ व २०७6/७7 कोआ.व. २०७6/७7 को 

ूथम चौमािसक ूगित समीक्षा 

२०७6/08/०८



िविनयोिजत बजेटको ूगित िववरणिविनयोिजत बजटको ूगित िववरण

िनकाय 
वािषर्क िविनयोजन ूथम चौमािसक 

िविनयोजन ूथम चौमािसक खचर् ूथम चौमािसक खचर् 
ूितशत 

िँ िँ िँ ि ी ौिचाल ु पुिँजगत चालु प ुिँजगत चालु प ुिँजगत िव ीय भौितक 

ूसे काउिन्सल नेपाल 469 0 17428 0 13880 0 80%
 

८८%
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आिथर्क वषर् २०७6।७7 को ूथम चौमािसक अविधका लािग िनधार्िरतआिथक वष २ 6।  को ूथम चौमािसक अविधका लािग िनधािरत 
ःवीकृत वािषर्क कायर्बम र उपलब्धीह

ब.सं. कायर्बम ूगित

 
आ.व.७४।७५ को ९१२ पऽपिऽकाको
विगर्करण नितजा सावर्जिनक भई पनुरावलोकनको 
ि ई े ो

5.1.7.२ 

 
पत्रपित्रका विगर्करण 

ु
लािग सूचना ूकाशन भई सकेको र 
आ.व.७५।७६ को लािग आवेदन माग गन 
बममा रहेको । 
४४ औं वािषर्क ूितवेदन र ४२ औं संिहता

5.1.7.३ प्रकाशन संिहता वािषर्क प्रितवेदन अंग्रजी बलुेिटन 
४४ औ वािषक ूितवदन र ४२ औ सिहता 
जनर्ल, Media & Ethics पःुतक ूकाशन 
भईसकेको । 
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आिथर्क वषर् २०७6।७7 को ूथम चौमािसक अविधका लािग िनधार्िरत 
ःवीकृत वािषर्क कायर्बम र उपलब्धीहृ

ब.सं. कायर्बम ूगित

5 1 7 ५

 
 उपसिमितगत िमिडया संवाद थानीय मजीवी   
सािह य समेत 

ूदेश नं.२ मा उपसिमितगत िमिडया संवाद 
थानीय मजीवी सािह य समेतको 
कायर्क्रम स प न भएको छ । 

5.1.7.५ 

5 1 7 6
प पिूत र् 

िविनयमावली लोकसेवाको परामशर्पिछ 
ःवीकृितको लािग िमित 2076।7।7 मा 
मन्ऽालयमा पेश भएको ।5.1.7.6 म ऽालयमा पश भएको ।

5.1.7.7 वािषर्कोत्सव र िवधागत परुःकार ५०औ ंवािषर्कोत्सव र िवधागत परुःकार 
िवतरण कायर्बम सम्प  भईसकेको ।
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आिथर्क वषर् २०७6।७7 को ूथम चौमािसक अविधका लािग िनधार्िरत 
ी ि र् र् ीःवीकृत वािषर्क कायर्बम र उपलब्धीह

ब.सं. कायर्बम ूगित

5.1.7.8 कमर्चारी अवकाश कोष विृ  कमर्चारी अवकाश कोषमा िविनयोिजत रकम जम्मा भएको छ।
िविभ  पऽिऽका, अनलाइन, िटभी, रेिडयोबाट ूकािशत ूसािरत 
साममीको अनगमन गिरएको ।

5.1.7.9  अध्ययन अनसुन्धान  

साममीको अनगुमन गिरएको ।
१  .   आचारसंिहता अनगुमन छापा:  उजरुी - ६२, ूकृयामा रहेको 

११र फछय ट ५१ ।  

ं ि ि ी र् ी२.   आचारसंिहता अनगुमन  िव तुीयतफर्  :  उजरुी १४३, 
ूिबयामा रहेको ६७ र फछय ट ७६ । 
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आिथर्क वषर् २०७6।७7 को ूथम चौमािसक अविधका लािग िनधार्िरतआिथक वष २ ७6।७7 को ूथम चौमािसक अविधका लािग िनधािरत 
ःवीकृत वािषर्क कायर्बम र उपलब्धीह

ब.सं. कायर्बम ूगित

 
5.1.7.10

  
System तथा अ य ममर्त संभार र सरुक्षा कायार्न्वयनको चरणमा रहेको । 
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आिथर्क वषर् २०७6।७7 को ूथम चौमािसक अविधमा सम्प  भएका 
मख्य मख्य उपलब्धीहमख्य-मख्य उपलब्धीह

(नीित तथा कायर्बम र ःवीकृत वािषर्क कायर्बम मा उल्लेिखत कायर्बम बाहेकका महत्वपूणर् उपलब्धी भए)

ीब.सं. मख्य मख्य उपलब्धीह

1. पऽकार आचारसंिहता,२०७३ (पिहलो संशोधन २०७६) ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा आएको ।

२ ूसे काउिन्सल नेपालको वैदेिशक ॅमणसम्बन्धी आन्तिरक कायर्िविध २०७६ ःवीकृत भएको । 

३ ूसे िक्लिपङ सेवा ूवाह : हालसम्म ४६ जना माहकह लाई िनयिमत सेवा ूवाह गिरएको ।३ ूस िक्लिपङ सवा ूवाह : हालसम्म     ४६ जना माहकह लाई िनयिमत सवा ूवाह गिरएको ।
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कायर्बम कायार्न्वयनमा देखा परेका समःया तथा समाधानका लािग गिरएका कायर्बम कायार्न्वयनमा देखा परेका समःया तथा समाधानका लािग गिरएका 
ो िो िूयासह को िववरणूयासह को िववरण

र् ो ो ि समाधानका लािग गिरएका समःया समाधानका लािगब.सं. कायर्बमको नाम समःयाको िववरण समाधानका लािग गिरएका 
ूयासह

समःया समाधानका लािग 
सझुावह

ि र् समयमा िविनयमावली
िविनयमावली   ःवीकृतको
लािग मन्ऽालयमा पेश िविनयमावली ःवीकत1. पदपूितर् समयमा िविनयमावली 

ःवीकृत हनु नसकेको
लािग म ऽालयमा पश 
भएको

 िविनयमावली ःवीकृत 
हनुपुन । 
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आिथर्क वषर् २०७6।७7 को ूथम चौमािसक अविधमा सम्प  भएका 
मख्य-मख्य उपलब्धीह

(नीित तथा कायर्बम र ःवीकृत वािषर्क कायर्बम मा उल्लेिखत कायर्बम बाहेकका महत्वपूणर् उपलब्धी भए)

कायर् अन्य उपलब्धीहकाय अन्य उपलब्धीह

िमिडया िवकास कोष • चार वटा स ार संःथालाई व्याज अनदुानबापत १,४२,३४६।– अनदुान सहयोग 
उपलब्ध गरेको ।

पऽकार कल्याण कोष  ते॑ जना पऽकारह लाई औषधीउपचार सिुवधावापत .१,३९,०००।– सहयोग 
उपलब्ध गराइएको । 
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बे ज ुफ टको िःथितबे ज ुफ टको िःथित
 हजारमा

ो
िनकाय 2075/076 सम्मको 

जम्मा बे ज ुलगत 
आ.व.2076/077 को 
ूथम चौमािसक अविधमा 

फछर्य ट रकम  
 फछर्य टको लागी 
लेिख पठाइएको  फछर्य ट (%) 

ूसे काउिन्सल नेपाल 794575 57521 पहल भईरहेको । ७.२४% 

* महालेखापरीक्षकको ूितवेदनमा असलु गनुर्पन बे ज ुनभएको । 



रायसझुाव रायसझुाव 

ो र् ि र् र् ि ि ि ोआयोजना कायार् वयनमा देिखएका मख्य मख्य 
सम याह  

सम या देखापनुर्का 
कारणह  

सम या समाधान गनर् 
गिरएका प्रयासह  

मिवसस सिमित 
(MDAC) मा 
प्र ततु गनुर् पन 

देिखएका सम याह  

सम या समाधानको 
लािग सुझाव 

नेपालका ऐन, िनयम, िनदिशका एवं कायर्िविध 
बमोिजम दतार् र सचूीकरण नभएका, साइटमा कुनै 
स पकर्  ठेगाना नभएका, डोमेन दतार्, अिभलेखमा  
र् र् े

 
स पकर्  ठेगाना नभएका  
अनलाइन साइटह  

प्रस काउि सल नेपालको 
संयोजनमा उ च तहका 

प्रितिनिधको कायर्दल गठन 
र् ि ि ि

य ता अनलाइन 
अनुगमनको लािग 
सरोकारवाला ( 

MoIC PCN, ,
NTA N l

य ता प्रकृितका 
अनलाइनह लाई 
कारवाहीको 

दतार् र स पकर्  ठेगाना नभएका अनलाइन साइटह  
अनुगमन गनर्  

गनर् प्र तावसिहत िमित 
२०७६।५।१ चं. नं. 

१००र०७६/७७ पत्राचार 
गिरएको ।  

NTA Nepal, 
police) कायर्दल 
गठन गनर् िछटो 

पहल गनुर् 

दायरामा याउन 
सहज हुने ।  


