
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समममतको बैठक 
तथा 

अधधिावषधक प्रगमत समीक्षा 
(आ. ि. २०७8/७9)

प्रसे काउन्न्त्सल नेपाल  
२०७8 माघ २७



आ.ि. 2078/079 को अधधिावषधकसम्म विमनयोन्ित 
बिेट तथा प्रगमतको वििरण रु. लाखमा

वििरण चालु प ूँिीगत वित्तीय 
व्यिस्था िम्मा

विमनयोिन 342.15 0 0 342.15
खचध 2२३.68

० ० 2२३.68
खचध प्रमतशतमा ६५.३७ ६५.३७



आ.ि. 2078/079 को अधधिावषधकमा विमनयोन्ित 
बिेटको वित्तीय तथा भौमतक प्रगमत वििरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. मनकाय
प्रगमत प्रमतशत

वित्तीय भौमतक

१ ३५८४१०११ प्रसे काउन्न्त्सल नेपाल ६५.३७ 80

रु. लाखमा



अधधिावषधक अिमधको खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

क्र.सं. कायधक्रम/वक्रयाकलाप िावषधक विमनयोिन अधधिावषधक खचध खचध प्रमतशत भौमतक 
प्रमतशत कैवियत

1 परकार आचार आचारसविता 
िागरण 10 8.64 86.4% 100%

2 परपमरका िगीकरण 6 0 0 6०%

3
प्रकाशन (संविता िनधल, 

िावषधक प्रमतिेदन, अङ्ग्रिेी र 
नेपाली बलेुवटन छपाईसमेत) 20 11.94 59.70% 100%

4 परकार आचारसंविता प्रन्शक्षक 
प्रन्शक्षण 6 3.09 51.50% 100%

5
उपसमममतगत प्रसे स्ितन्त्रता, 
विधागत मममिया प्रिर्द्धन, 
श्रमिीिी परकारसवित 

कायधक्रम
6 .87 14.50% 50%

रु. लाखमा



अधधिावषधक अिमधको खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

क्र.सं. कायधक्रम/वक्रयाकलाप िावषधक 
विमनयोिन अधधिावषधक खचध खचध प्रमतशत भौमतक 

प्रमतशत कैवियत

6 िावषधकोत्सि समारोि र
विधागत परुस्कार 11 11 100% 100%

7 कमधचारी अिकास कोष िवृर्द् 25 25 100% 100%
8 प्रसे सङ्ग्रिालय 5 .99 20% 70%

9 मसस्टम अपरिे तथा अन्त्य
ममधतसम्भार र सरुक्षा एएमसी 25 5.70 22.80% 80%

10 परकार आचारसंविता 
प्रचारप्रसार कायधक्रम 5 1.80 36% 50%

रु. लाखमा



अधधिावषधक अिमधको खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

क्र.सं. कायधक्रम/वक्रयाकलाप िावषधक 
विमनयोिन अधधिावषधक खचध खचध प्रमतशत भौमतक 

प्रमतशत कैवियत

11 परकार आचारसंविता विमभन्न 
भाषामा प्रकाशन 1 .34 34% 50%

12 प्रन्शक्षण मलएका परकारबाट 
प्रदेशस्तरमा अनगुमन 2 1.38 69% 90%

13 परकार आचारसंविता उिरुी, 
अनगुमन र कारबािी र 

अमभमखुीकरण 5 .65 13% 60%

रु. ििारमा



आ.ि. 2078/079 को अधधिावषधक अिमधमा प्राप्त भएका 
उपलन्धधिरू

क्र.सं. उपलन्धधिरू

१
परकाररताका विषयिस्त ुएिं काउन्न्त्सलका गमतविमध समेटेर संविता रैमामसक िनधल ४९ अङ्क, 
५० औ ँर ५१औ ँअङ्क, ४६ औ ँिावषधक प्रमतिेदन र वपमसएन एयर बकु २०२०÷२०२१ 
प्रकाशन भएको ।

२
प्रसे स्ितन्त्रता अनगुमन उपसमममतद्वारा लनु्म्बनी र गण्िकी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम 
व्यिस्था गनध बनेको विधेयक विताध मलनपुनेसम्बन्त्धमा सरोकारिालासूँग अन्त्तरवक्रया कायधक्रम 
भएको

३

५२ औ ँिावषधकोत्सि समारोिका अिसरमा सम्माननीय राष्ट्रपमतज्य बाट प्रसे काउन्न्त्सल गोपालदास 
परकाररता परुस्कार िररष्ठ परकार भारतदत्त कोइराला, प्रसे काउन्न्त्सल सरेुन्त्रबिादरु बस्नेत 
परकाररता परुस्कार िररष्ठ परकार बरीविनोद खनाल प्रमतक, यस्तै प्रसे काउन्न्त्सल 
आचारसंवितासवित विमभन्न परुस्कार ३३ िना परकार र दईु िटा सञ्चार माध्यम परुस्कृत 
गररएको । 



आ.ि. 2078/079 को अधधिावषधक अिमधमा प्राप्त भएका 
उपलन्धधिरू

क्र.सं. उपलन्धधिरू

४
प्रसे सङ्ग्रािलय भिन मनमाधणको लामग प्रारन्म्भक प्रमतिेदन तयार भएको, 
मिवपआरको लामग लागत अनमुान प्राप्त भई प्रवक्रया अन्घ बढेको । प्रसेसूँग 
सम्बन्न्त्धत परुाना सामरीिरू सङ्कलन गने कायध भइरिेको । 

५

निलपरु, ताप्लेिङु, कैलाली, कञ्चनपरु, िोटी, अछाम, कास्की, बाग्लङु, 
म्याग्दी, ओखलढुङ्गा, सोलखुमु्ब,ु खोटाङ, काठमािौँमा उपत्यकामा दईु िटा 
गरी िम्मा १४ िटा परकार आचारसंविता िागरण र मममियाप्रमतको िनगनुासो 
सनुिुाइ कायधक्रम सम्पन्न भएका छन ्। यसले आचारसंविता प्रचारप्रसार 
कायधमा टेिा पगुेको छ । 

६
बागमती प्रदेशको धमुलखेलमा प्रदेशस्तरीय परकार आचारसंविता प्रन्शक्षक 
प्रन्शक्षण कायधक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कायधक्रममा बाग्मती प्रदेशका 
५५ िनाले सवक्रय रुपमा सिभामग भइ प्रन्शक्षक तयार गररएको । 



आ.ि. 2078/079 को अधधिावषधक अिमधमा प्राप्त भएका 
उपलन्धधिरू

क्र.सं. उपलन्धधिरू

७ आ.ि. २०७५/७६ र आ.ि. २०७६/७७ को परपमरका िगीकरणको
नमतिा प्रकाशन भएको ।

८ कमधचारी अिकाश कोषमा विमनयोन्ित रकम थप गरर िवृर्द् गररएको । 

९ परकार आचारसंविता िोटेली भाषामा अनिुाद गरी प्रकाशन गररएको । 
भोिपरुी र थारु भाषामा अनिुाद भइ प्रकाशनको प्रवकयामा रिेको । 

१० परकार आचारसंविता प्रचारप्रसार अन्त्तगधत फ्लेक्स वप्रन्त्ट गरी विमभन्न मममिया 
िाउसमा वितरण गररएको । 



आ.ि. 2078/079 को अधधिावषधक अिमधमा प्राप्त भएका 
अन्त्य उपलन्धधिरू

क्र.सं. अन्त्य उपलन्धधिरू

१

परकार आचारसंविताको मनयममत अनगुमन एिं उिरुी सनुिुाइ िनुे गरेको यस 
अिमधमा काउन्न्त्सलमा परेका िम्मा उिरुी २२९ (िनगनुासो र
स्िअनगुमनसवित) मध्ये २११ िटा िछ्यौट भएको र ९१ िटा 
अनलाइनलाई नेपालमभर प्रकाशन÷प्रसारणमा निनुे व्यिस्थाको लामग नेपाल 
द रसञ्चार प्रामधकरणमा पराचार गररएको । 

२ प्रसे न्क्लवपङ सेिा मनयममत गररएको । 

३ परपमरका व्यिस्थापन प्रणालीमा आबर्द् १०७८ परपमरकाका २०२७७३ 
िटा वपमिएि सामरी अमभलेख भएको ।



आ.ि. 2078/079 को अधधिावषधक अिमधमा प्राप्त भएका 
अन्त्य उपलन्धधिरू

क्र.सं. अन्त्य उपलन्धधिरू

४
अमभलेन्खकरण मसष्टमअन्त्तगधत अनलाइनबाट रेकिध ३४०४६१७ सामरी, रेमियोबाट 
५३७६२३२ (न्क्लप), परपमरकातिध  ३५ लाख पेि स्क्यान, वटभीतिध  ३२ च्यानल २०७५ 
िैशाखदेन्ख िालसम्म रेकिध मनयममत िनेु गरेकोमा िाल सभधरमा समस्या आई वटभी च्यानलको 
रेकिध िनु नसकेको ।

५
सञ्चार तथा स चना प्रविमध मन्त्रालयका सन्चि िा. बैकुण्ठ अयाधलले अध्ययन/भ्रमण गरी 
काउन्न्त्सलको काम–कारबािी एिम ्सञ्चारमाध्यमको अनगुमन तथा मनयमनबारे िानकारी 
मलनभुएको

६ काउन्न्त्सलबाट प्रदान गररने सेिािरूको वििरण र चेकमलष्ट तयार गरी िेबसाइटबाट सािधिमनक 
गररएको । साथै अपाङ्गमैरी बेिसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको

७ काउन्न्त्सलको प्रभािकाररता िवृर्द् एिं यटु्युबलाई व्यिन्स्थत गने सन्त्दभधमा यस क्षेरका 
विज्ञिरुसूँग छलिल गरी राय सझुाि मलइएको ।



आमथधक िषध २०७८/०७९ अधधिावषधक उपलन्धधिरू

कायध अन्त्य उपलन्धधिरू

मममिया विकास
कोष 

• मममिया विकास कोषबाट ९ परकार, २ विद्याथी र २ िटा सञ्चार
माध्यमलाई यस अिमधमा रु. ४,२७,५८०।– अनदुान उपलधध
गराइएको ।

परकार कल्याण
कोष 

• परकार कल्याण कोषबाट २५ िना परकारलाई औषधोपचार
सवुिधाबापत रु. ५,१८,०००।– प्रदान गररएको

12



आमथधक िषध २०७८/०७९ अधधिावषधक उिरुी

वििरण सङ्ख्या फर्छ्यौट बााँकी
उिरुी 113 71 42

स्िअनगुमन 108 108 ०

िनगनुासो 8 5 3

229 २११ 4५

13

द रसञ्चार प्रामधकरणलाई पराचारः 9१ िटा



रू लाखमा

मनकाय
2077/078

सम्मको िम्मा बेरुि ु
लगत

चाल ुआ.ि.मा  
िछधयौट रकम 

िछधयौटको लामग 
लेखी पठाइएको

िछधयौट 
(%)

प्रसे काउन्न्त्सल नेपाल १.५९ 0
िछ्यौटका लामग 
लेखा परीक्षकसमक्ष 

पेस गररएको



कुल आम्दानी 
(मनकायको आन्त्तररक आय)

मस.
नं. मनकाय गत आ.ि. को आम्दानी चालु आ.ि.को प्रथम 

रैमामसकको आम्दानी

१. प्रसे काउन्न्त्सल नेपाल २९.७० ०.37

रू लाखमा



MDAC को आ.ि. 207७/7८ को िावषधक समीक्षा
बैठकको मनणधयको कायाधन्त्ियन अिस्था

16

मनणधय प्रगमत
2. मामसक प्रगमत वििरण प्रत्येक मविनाको १ गते कायाधलय समय
मभर (मविनाको 1 गते सािधिमनक विदा परेको भएमा सो लगतै्त
कायाधलय खलेुको ददन) Online प्रविवष्ट गने। प्रगमत प्रविवष्ट गदाध प्रत्येक
कायधक्रमको खचध कमत भएको िो सो समेत प्रविवष्ट गने। प्रत्येक
मविनाको 1 गते प्रगमत प्रविवष्ट नभएको विभाग/कायाधलय/मनकाय
प्रमखुको अमभलेख राखी कायध सम्पादन सम्झौतामा पाएको अंकबाट
कट्टा गने।

अनलाइन
प्रविवष्ट िनुे
गरेको

3. मन्त्रालय लगायत सबै विभाग/कायाधलय/मनकायले दोश्रो रैमामसक
अिमधमभर एकपटक मललाम गने र कागिात धलु्याउने कायध सम्पन्न
गने ।

मललाम
समममत 

गठन भइ 
काम अन्घ 
बढेको



MDAC को आ.ि. 207७/7८ को िावषधक समीक्षा
बैठकको मनणधयको कायाधन्त्ियन अिस्था

17

मनणधय प्रगमत

4. गत आमथधक िषधको लक्ष्य र प्रगमतको अिस्था र िावषधक
समीक्षाबाट न्शक्षा मलई मन्त्रालय लगायत अन्त्तगधत सबै
मनकायिरूले िनशन्क्त कमधचारी पररचालनमा ध्यान ददई
तोवकएको नमतिा तोवकएको समयमा र गणुस्तर िामसल िनेु गरी
चालु आ.ि.को कायधक्रमिरुको कायाधन्त्ियनलाई अगामि
बढाउने।

गररएको



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समममत (MDAC) को 
बैठकमा पेश गनुधपने समस्या र समाधानका उपायिरु

समस्या समाधानका उपाय

आचारसंविता अनगुमन
अनगुमनको लामग िनशन्क्त मनकै कम भएको, यसले गदाध नम ना
छनोट गरी अनगुमन गने गररधएको छ । करार िा इन्त्रनमा थप
िनशन्क्त राख्नपुने ।

पदप मतध

सिोच्च अदालतबाट मदु्दाका सम्बन्त्धमा िैसला भइ नयाूँ कमधचारी
विमनयमािली खारेि भएकोले पदप मतध प्रवक्रया अगामि बढाउन
कदठनाई भइ पनुः विमनयमािली संसोधन गरी पठाइएको, शीघ्र स्िीकृत
िनुपुने



आफ्नै पिलमा भएका उल्लेखनीय र निप्रितधक 
कायधिरू भएमा उल्लेख गने

• यसिषधदेन्ख अङ्ग्रिेी एअरबकु प्रकाशनको थालनी गररएको ।
• ज्येष्ठ नगररक मैरी सञ्चार मनदेन्शका मनमाधण 
• अनलाइन स चीकरण, ममल्दािलु्दा नामका अनलाइन दताध स चीकरण नगने 

सम्बन्त्धी मापदण्ि तयार
• न्त्यिु पोटधलमािध त सद्भाि खलल परु् याउने, रास िैलाउने, परकार/मममियालाई 

मनयमन गने संयन्त्रको बैठक बसी कायध िनुे गरेको ।
• अनलाइन वटभी, यटुु्यबलगायत सामान्िक सञ्जाललाई मनमयनबारे अध्ययन गरी 

प्रमतिेदन पेस गनध कायधदल गठन भइ कायध भइरिेको ।
• अनलाइन िगीकरण मापदण्ि अन्न्त्तम चरणमा रिेको ।


