प्रेस काउिन्सल ने
आ.व. २०७6/७7 को
अघर्वा�षर्क �ग�त समीक
२०७6/१0/०८

�व�नयोिजत बजेट तथा खचर्को �ववर

वा�षर्क �व�नयोज

पौषमसान्तसम्मको ख

�नकाय
चालु

�ेस काउिन्सल नेपा

46900

०७६ पौषमसान्तसम्म �ग�त
��तशत

पूिँ जगत

चालु

पूिँ जगत

�व�ीय

भौ�तक

0

18944

0

४०.४०%

६५%
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आ�थर्क वषर२०७6।७7 को पौषमसान्तसम्मकला�ग �नधार्�रतस्वीकृत
वा�षर्क कायर्�म र उपलब्ध
�.सं .

५.१.७.१

5.1.7.२
5.1.7.३

कायर्�

पत्रकार आचारसं�हता जाग, �म�डयाप्र�तक
जनगुनासो सुनव
ु ाई

�ग�त

प्रदे१ को �वराटनगरमा प्रदेशस्त
पत्रकार आचारसं�हता जाग,
�म�डयाप्र�तको जनगुनासो सनुवाई
कायर
ु
सम्पन्न भएको

पत्रप�त्रका वग

आ.व.७४।७५ को ९२४ पत्रप�त्रका वग�
(पुनरावलोकनस�हत)को अिन्तम न�तजा
सावर्ज�न भई सकेको र आ.व.७५।७६ को
ला�ग आवेदन माग गन� �ममा रहे को ।

प्रकाशसं�हता वा�षर्क प्र�तवेदन अंग्रेजी बु

४४ औ ं वा�षर्क ��तवेदन र४२ र ४३ औ ं
सं �हता जनर्, Media & Ethics पुस्तक �काशन
भईसकेको ।

3

आ�थर्क वषर२०७6।७7 को पौषमसान्तसम्मका ला�ग �नधार्�रत स्वी
वा�षर्क कायर्�म र उपलब्ध
�.सं .

५.१.7.४
5.1.7.५

5.1.7.6
5.1.7.7

कायर्�

पत्रकार आचारसं�हता प्र�श�क प्

�ग�त

गण्डक �दे शमा पत्रकार आचारसं�हत
प्र�श/प्र�श�ण कायर सम्पन्न भएक

�दे श नं.२ मा उपस�म�तगत �म�डया संवाद 
उपस�म�तगत �म�डया संवाद स्थानीय श्रमजीवी  स्थानीय श्रमजीवी सा�हत्य समे
सा�हत्य समे
कायर्क सम्पन्न भएको छ
पद्पू�त
वा�षर्कोत्सव र �वधागत पुरस्

�व�नयमावल� लोकसेवाको परामशर् प�ात
मन्�ालयबाट स्वीकृ�त भई �र� पदपू�त
���या अगा�ड बढे को ।

५०औ ं वा�षर्कोत्सव र �वधा पुरस्कार
�वतरण कायर्�म सम्प� भईस केको
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आ�थर्क वषर२०७6।७7 को पौषमसान्तसम्मका ला�ग �नधार्�रत स्वी
वा�षर्क कायर्�म र उपलब्ध
�.सं .

5.1.7.8

5.1.7.9

कायर्�

�ग�त

कमर्चार� अवकाश कोष वृ� कमर्चार� अवकाश कोषमा �व�नयोिज रकम जम्मा भएको छ

अध्ययनअनुसन्धान

�व�भ� प���का, अनलाइन, �टभी, रे �डयोबाट �कािशत �सा�रत
साम�ीको अनुगमन ग�रएको ।
१.
आचारसं �हता अनुगमन छापा: उजुर� – १०१, �कृयामा रहे को
५ र फछय�ट ९६ ।
२.

आचारसं �हता अनुगमन �व�ुतीयतफर्: उजुर� २४०,
���यामा रहे को ९४ र फछय�ट १४६ ।
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आ�थर्क वषर२०७6।७7 को पौषमसान्तसम्मका ला�ग �नधार्�रत स्वी
वा�षर्क कायर्�म र उपलब्ध

�.सं .

कायर्�

5.1.7.10 S y s te m तथा अन्य ममर्त संभार र सुर

�ग�त

कायार्न्वयनको चरण रहेको ।
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आ�थर्क वषर२०७6।७7 को पौषमसान्तसम्मका मु-मुख्य उपलब्धी
�.सं.

मुख्य मुख्य उपलब्ध

1.

प�कार आचारसं �हता, २०७३ (प�हलो सं शोधन २०७६) स्वीकृत भई कायार्न्वयनमा आएक

२.

�ेस काउिन्सल नेपाको वैदेिशक �मणसम्बन्धी आन्त�रक कायर्�२०७६ स्वीकृत भएको ।

३.

�ेस िक्ल�पङ सेवा �वाह: हालसम्म 62 जना �ाहकहरुलाई �नय�मत सेवा �वाह ग�रएको 

४.

प�प��का व्यवस्थापन �णाल� कायार्न्वयनम पौषमसान्तसम्९३१ प�प��काहरु समावेश
भएका ।

५.

आ.व.०७६।७७ को पौषमसान्तसम्1991 अनलाईनहरु काउिन्सलमा सूिचकरण भएका छन
भने जसमध्मे०७६ �ावण दे िख ०७६ पौषमसान्तसम्२३५ अनलाइनहरु सूिचकरणा भएका 

कायर्�म कायार्न्वयनमा देखा परेका समस्या तथा समाधानका ला�ग ग�र
�यासहरुको �ववर
�.सं .

1.

कायर्�मको ना

प�प��का स्क्या�

समस्याको �ववर

स्क्या� मशीन ख�रद
हन
ु नसक्नु 

समाधानका ला�ग ग�रएका
�यासहर

थप रकम �नकाशा माग
ग�रएको ।

समस्या समाधानक ला�ग
सुझावहर

रकम �नकाशा भई
नसकेको ।
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आ�थर्क वषर२०७6।७7 को पौषमसान्तसम्मका मु-मुख्य उपलब्धी
कायर

अन्य उपलब्धी

�म�डया �वकास कोष

• छ वटा स�ार सं स्थ र एक जना प�कारलाई अनुदानबापत २,४२,८४७।–
सहयोग उपलब् गराईएको ।

प�कार कल्याण कोष

• अठार जना प�कारहरुला औषधोपचार सु�वधावापत र.२,३४,०००।– सहयोग
उपलब् गराईएको ।
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रू हजारम

बेरुजु फ��टको िस्थ

�नकाय

�ेस काउिन्सल नेपा

2075/076 सम्मको
जम्मा बेरुजु ल

794575

आ.व.2076/077 को
पौषमसान्तसम्मक
अव�धमा फछर्य�ट रकम

फछर्य�टकोलागी
लेिख पठाइएको

57521 पहल भईरहेको ।

* महालेखापर�क्षकको ��तवेदनमा असुल गनुर्पन� बेरुजु नभएक

फछर्य�ट(%)

७.२४%

रायसुझाव
आयोजना कायार्न्वयनमादे�खएकामुख
मुख्य समस्या

समस्या
देखापन्का
ुर
कारणहर

नेपालका ऐन, �नयम, �नद� �शका एवं  सम्पकरठेगाना 
कायर्�व�ध बमोिजम दतार् र सूचीकर नभएका 
नभएका, साइटमा कुनै सम्पकर् ठेगान अनलाइन 
नभएका, डोमेन दतार, अ�भलेखमा  दतार्साइटहर
र सम्पकर् ठेगाना नभएका अनलाइ
साइटहरु अनुगमन गनर

समस्यासमाधान गनर्
ग�रएका प्रयास

समस्यासमाधानको ला�ग
सुझाव

प्रेकाउिन्सल नेपालको त्यस्ता प्रकृ अनलाइन 
संयोजनमा उच्च तहका
अनुगमनको ला�ग 
प्र�त�न�धको कायर्दल ग सरोकारवाला ( M o IC ,
PCN, NTA, N epal
गनर् प्रस्तावस�हत �
p o lic e ) कायर्दल गठन
२०७६।५।१ चं. नं.
गनर् �छटो पहल गनृर्पन
१००र०७६/७७ पत्राचा
ग�रएको । 

धन्यवाद ।

