
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समममतको बैठक
तथा

दोस्रो रैमामसक/अधधिावषधक प्रगमत समीक्षा 
(आ. ि. २०७8/७9)

नेपाल सरकार
सञ् चार तथा सूचना प्रविमध मन्त्रालय

रेमियो प्रसार सेिा विकास समममत (रेमियो नेपाल) 
२०७8 माघ ३ गते 



आ.ि. 2078/079 को दोस्रो रैमामसकमा 
विमनयोजित बिेट तथा प्रगमतको वििरण

रु. हिारमा

वििरण चालु पूूँिीगत वित्तीय 
व्यिस्था िम्मा

विमनयोिन ११0676 20191 - 130867

खचध 74422 ४२४५
-

78667

खचध प्रमतशतमा 67.24 20.02 - 60.11

नोटः-उल्लेजखत खचधमा पौष मवहनाको तलब/भत्ता समािेश नभएको।



आ.ि. 2078/079 को अधधिावषधकमा विमनयोजित 
बिेट तथा प्रगमतको वििरण

रु. हिारमा

वििरण चालु पूूँिीगत वित्तीय 
व्यिस्था िम्मा

विमनयोिन 252973 40382 - 293355

खचध 201340 5931 - 207271

खचध प्रमतशतमा 79.58 14.68 - 70.65

नोटः-उल्लेजखत खचधमा पौष मवहनाको तलब/भत्ता समािेश नभएको।



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

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

1 35881013 रेमियो प्रसार सेिा विकास समममत (रेमियो नेपाल) 70.65 35

रु. हिारमा



दोस्रो रैमामसक अिमधको खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

क्र.सं. कायधक्रम/वक्रयाकलाप दोस्रो रैमामसक
विमनयोिन

दोस्रो रैमामसक 
खचध खचध प्रमतशत भौमतक प्रमतशत कैवियत

क. प्रसारण पहुूँच िवृि 5000

3901 78.02 34

1. ट्रान्त्सममटर मसस्टम खररद 3750

2. DRM प्रविमध पररक्षण 
प्रसारण 250

3. स्पेयर पाटधस/उपकरण 
खररद। 1000

ख. प्रसारण मलंक स्थापना 2500

1.
प्रसारण सेिा स्तरोन्नती 
(आिश्यक उपकरण 
खररद समेत)

1500

200 8 122. IP Connectivity विस्तार
(Optical Fiber समेत) 250

3. ट्रान्त्सपोन्त्िर बैन्त्िविथ 
मलि। 750

रु. हिारमा



दोस्रो रैमामसक अिमधको खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

क्र.सं. कायधक्रम/वक्रयाकलाप दोस्रो रैमामसक
विमनयोिन दोस्रो रैमामसक खचध खचध प्रमतशत भौमतक 

प्रमतशत कैवियत

ग. भिन मनमाधण ६१२५ - -

घ. िनीचर तथा विक्चसध 566 143 25.26 30

ङ. सिारी साधन 225 - -

च. सफ्टिेर मनमाधण तथा
खररद खचध। 5500 200 3.63 25

चाल ुतिध  

तलब भत्ता र पोषाक, 
कायध सञ्चालन र सेिा 

महसलु
११0676 74422 67.24 -

रु. हिारमा

नोटः-उल्लेजखत खचधमा पौष मवहनाको तलब/भत्ता समािेश नभएको।



आ.ि. 2078/079 को दोस्रो रैमामसकमा विमनयोजित बिेटको 
वित्तीय तथा भौमतक प्रगमत वििरण

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

वित्तीय भौमतक

1 35881013 रेमियो प्रसार सेिा विकास समममत (रेमियो नेपाल) 60.11 15

रु. हिारमा



अधधिावषधक अिमधको खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

क्र.सं
. कायधक्रम/वक्रयाकलाप दोस्रो रैमामसक

विमनयोिन दोस्रो रैमामसक खचध खचध प्रमतशत भौमतक 
प्रमतशत कैवियत

क. प्रसारण पहुूँच िवृि 10000

4326 43.26 ३७.५
1. ट्रान्त्सममटर मसस्टम खररद 7500
2. DRM प्रविमध पररक्षण

प्रसारण 500

3. स्पेयर पाटधस/उपकरण 
खररद। 2000

ख. प्रसारण मलंक स्थापना 5000

1.
प्रसारण सेिा स्तरोन्नती 
(आिश्यक उपकरण खररद 
समेत)

3000

647 12.94 31.252. IP Connectivity विस्तार
(Optical Fiber समेत) 500

3. ट्रान्त्सपोन्त्िर बैन्त्िविथ 
मलि। 1500

रु. हिारमा



अधधिावषधक अिमधको खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

क्र.सं
. कायधक्रम/वक्रयाकलाप दोस्रो रैमामसक

विमनयोिन दोस्रो रैमामसक खचध खचध प्रमतशत भौमतक 
प्रमतशत कैवियत

ग. भिन मनमाधण १२2५0 - -
घ. िनीचर तथा विक्चसध 1132 668 59.01 40

ङ. सिारी साधन 450 289 64.22 50

च. सफ्टिेर मनमाधण तथा खररद 
खचध। 11000 647 5.88 30

चाल ुतिध  

तलब भत्ता र पोषाक, कायध 
सञ्चालन र सेिा महसलु 252973 201340 79.58

रु. हिारमा

नोटः-उल्लेजखत खचधमा पौष मवहनाको तलब/भत्ता समािेश नभएको।



िावषधक विमनयोिनको तलुनामा खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

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

क. प्रसारण पहुूँच िवृि 20000

4326 21.63 37
1. ट्रान्त्सममटर मसस्टम खररद 15000

2. DRM प्रविमध पररक्षण 
प्रसारण 1000

3. स्पेयर पाटधस/उपकरण
खररद। 4000

ख. प्रसारण मलंक स्थापना 10000

647 6.47 30
1.

प्रसारण सेिा स्तरोन्नती 
(आिश्यक उपकरण 

खररद समेत)
6000

2. IP Connectivity विस्तार
(Optical Fiber समेत) 1000

3. ट्रान्त्सपोन्त्िर बैन्त्िविथ 
मलि। 3000

रु. हिारमा



िावषधक विमनयोिनको तलुनामा खचध र प्रगमत
(कायधक्रम/वक्रयाकलाप अनसुार)

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

ग. भिन मनमाधण 24500 - -

घ. िनीचर तथा विक्चसध 2265 668 29.49 20

ङ. सिारी साधन 900 289 32.11 25

च. सफ्टिेर मनमाधण तथा
खररद खचध। 22000 647 2.94 15

चाल ुतिध  
तलब भत्ता र पोषाक, 
कायध सञ्चालन र सेिा 

महसलु
474325 201340 42.44

रु. हिारमा

नोटः-उल्लेजखत खचधमा पौष मवहनाको तलब/भत्ता समािेश नभएको।



पवहलो प्राथममकता प्राप्त (P1) आयोिना तथा कायधक्रमको विमनयोजित 
बिेटको आ.ि. 2078/079 को दोस्रो रैमामसक अिमधको प्रगमत 

वििरण
आयोिना तथा

कायधक्रम वक्रयाकलाप उपलब्धी

रेमि
यो

प्रस
ार 

सेि
ा व
िक

ास
 स

मम
मत 

(रे
मि
यो

नेप
ाल
)

• प्रसारण पहुूँच िवृि) (क) प्रसारण पहुूँच विस्तार अन्त्तगधत पाूँचथरको मसलौंटे
िाूँिा र पिधतको दलुुधङकोटमा एि.एम. ररले प्रसारण केन्त्र
स्थापनाका लामग स्थलगत अध्ययन कायध सम्पन्न गरर
उपकरणहरूको लागत अनमुान तयार पाररएको।अन्त्य
स्थानमा एि.एम. प्रसारण केन्त्र स्थापना गनध १ वकलोिाट,
५०० िाट र २५० िाट क्षमताका १५ िटा ट्रान्त्सममटर
खररदको लामग प्राप्त बोलपरको मूल्याङ्कन कायध अजन्त्तम
चरणमा रहेको।
(ख) स्पेयर पाटध/उपकरण खररदका लामग बोलपर आह्वान
भएको।

• प्रसारण मलंक
स्थापना

क. १० िटा स्टेशनहरुमा मलंक स्थापना भएको। अन्त्य
स्थानको लामग उपकरण खरीद भई ििान हनेु कायध
भैरहेको।

ख. Transponder Band width Lease का लामग लागत
अनमुान तयार भर्ध सूचना प्रकाशन हनेु क्रममा रहेको।

12



क) मन्त्रालयबाट अनदुान प्राप्त गरी सञ्चामलत आयोिनाको विमनयोिन र 
खचधको प्रगमत जस्थमत

मस.नं. विमनयोिन
रु. खचध रु. वित्तीय प्रगमत 

%
भौमतक प्रगमत 

% कैवियत

१. प्रसारण पहुूँच िवृि 20000 4326 21.63 37.5
२. प्रसारण मलंक 

स्थापना 10000 647 6.47 31.25

३. ताररणी प्रसाद
कोर्राला सञ्चारग्राम 
सञ्चालन 10000 1449 14.49 33

४. सञ्चार तथा सूचना 
प्रविमध कायधक्रम 
प्रसारण 

1839 918 49.91 50

५. परुाना अमियो 
टेपको मिजिटल 
आकाधर्मभङ

३००० 676 22.53 २५ 13

रु. हिारमा



ख) अनदुान प्राप्त कायधक्रमबाट सञ्चामलत वक्रयाकलाप र प्राप्त उपलजब्ध 
(बलेुटमा उल्लेख गने)

14

रु. हिारमा

• समािेशी प्रसारण अन्त्तगधत हालसम्म विमभन्न १८ िटा भाषामा ९०९ िटा कायधक्रम 
उत्पादन गरी प्रसारण गररयो।

• समािेशी प्रसार सामग्री उत्पादन तथा प्रसारणका लामग आिश्यक उपकरण खररदको 
बोलपर आह्विान भएको।

• ताररणी प्रसाद कोर्राला स्ममृत सञ्चारग्राम, विराटनगर स्थापना तथा सञ्चालन मनदेजशका 
2078 स्िीकृत भएको। 

• सोलखुमु्बकुो पत्ताले िाूँिा र िोटीको उिीतोलामा १ वकलोिाट क्षमताको एि.एम. 
ररले स्टेशन स्थापना गरी प्रसारण सचुारू गररएको। 

• प्रसारण पहुूँच विस्तारका लामग १५ िटा ट्रान्त्सममटर खररदको बोलपर मूल्याङ्कनको 
अजन्त्तम चरणमा रहेको।



ख) अनदुान प्राप्त कायधक्रमबाट सञ्चामलत वक्रयाकलाप र प्राप्त उपलजब्ध 
(बलेुटमा उल्लेख गने)

15

रु. हिारमा

• DRM प्रविमधको मिजिटल रेमियो DRM Journaline (Wave casting) को पररक्षण 
प्रसारण सरुू गररएको।

• ट्रान्त्सममटरको स्पेयर पाटधस/उपकरण खररदका लामग बोलपर आह्वान भएको।
• मिजिटल आकाधर्मभङ्ग तिध  हालसम्म १६,५०० िटा स्पूल टेपहरूबाट ४६,३५८ िटा 

श्रब्य सामग्रीहरू मिजिटार्धिेसन गनुधका साथै ४३,१६७ िटा सामग्रीको मेटािाटा तयार 
गररएको।

• सूचना तथा सञ्चार कायधक्रम प्रसारण अन्त्तगधत हालसम्म २६ िटा कायधक्रम उत्पादन 
गरर प्रसारण गररएको।



आ.ि. 2078/079 को दोस्रो रैमामसक अिमधमा भएका मखु्य-मखु्य 
उपलजब्धहरू

क्र.सं. मखु्य मखु्य उपलजब्धहरू

1. DRM प्रविमधको मिजिटल रेमियो DRM Journaline (Wave Casting)  को पररक्षण प्रसारण सरुू 
गरीएको । 

2.
समािेशी प्रसार सामग्री उत्पादन तथा प्रसारणका लामग आिश्यक उपकरण खररदको बोलपर 
आह्विान भएको।

3. ट्रान्त्सममटरको स्पेयर पाटधस/उपकरण खररदका लामग बोलपर आह्वान भएको।

4. प्रसारण पहुूँच विस्तारका लामग १५ िटा ट्रान्त्सममटर खररदको बोलपर मूल्याङ्कनको अजन्त्तम 
चरणमा रहेको।

5. केजन्त्रय कायाधलय र अन्त्तगधतका प्रादेजशक प्रसारण कायाधलयमा रहेका चल/अचल 
सम्पमतहरूको जिन्त्सी मनररक्षण कायध सम्पन्न गरी प्रमतिेदन प्राप्त भएको।

6. ताररणी प्रसाद कोर्राला स्ममृत सञ्चारग्राम, विराटनगर स्थापना तथा सञ्चालन मनदेजशका 
2078 स्िीकृत भएको। 



आ.ि. 2078/079 को बिेट िक्तव्यमा उजल्लजखत सूचकाङ्कको प्रगमत

मस.
नं. उपके्षरगत कायधक्रम र्काई

आ.ि.2077/7
8 सम्मको 
अिस्था

आ.ि.2078/7
9 को लक्ष्य

हालसम्मको
प्रगमत

1 र्न्त्टरनेट ग्राहकको घनत्ि प्रमतशत ९०.५६ ९४

2 रेमियोको राविय पहुूँच िवृि प्रमतशत 89 9६ 91

3 मोबार्ल टेमलिोनको ग्राहक संख्या िना (लाखमा) ३८० ४००

4 हलुाक सेिामा अनलार्न ट्रयावकङ्ग प्रणाली जिल्ला 77 7५

5 स्थानीय तहको केन्त्रमा ब्रोिब्याण्ि र्न्त्टरनेट
पहुूँच संख्या ७१३ 753

6 अजटटकल िार्बर विस्तार वक.मी. १०५२७ 1९१७०

7 विक्स्ि ब्रोिव्याण्ि  सेिा विस्तार प्रमतशत २५.०९ २८

8 मोबार्ल ब्रोिव्याण्ि  सेिा विस्तार प्रमतशत ६५.४७ ७२

9 मिजिटल टेमलमभिन पहुूँच घरधरुी 
प्रमतशत 72 ९२

10 सरकारी सेिालाई अनलार्नमािध त ्प्रिाह गने मनकाय 22 ४२



१5औ ंयोिनाको सूचकाङ्कको प्रगमत

क्र.सं. नमतिा सूचक एकाई आधार िषध 
२०७5/७6

२०७8/७9 को 
लक्ष्य हालसम्मको प्रगमत

1 सञ्चार तथा सूचना प्रविमधबाट रोिगारी 
मसिधना संख्या हिारमा २०० ३४४

2 टेमलिोन (सबै प्रकारका) घनत्ि प्रमतशत 137 140
३ अनलार्नमािध त ्सरकारी सेिा प्रिाह(प्रकार) संख्या 20 ४२
४ र्न्त्तरनेटमा पहुूँचप्राप्त िनसंख्या प्रमतशत 65.9 ९४
५ अजटटकल िार्िर विस्तार स.वक.मी. ९३२० १९१७०
६ िोर िी/एल.टी. ई. सेिा विस्तार प्रयोगकताध प्रमतशत ९.११ ५0
७ Fixed ब्रोिव्याण्ि  सेिा विस्तार प्रमतशत १४.२४ 2८
८ mobile ब्रोिव्याण्ि  सेिा विस्तार प्रमतशत ५१.६४ ५५
९ मोबार्ल टेमलिोन ग्राहक संख्या प्रमत लाख १३७.५५ ४००
10 सरकारी िाटा सेन्त्टर संख्या २ ३
11 र्न्त्टरनेट एक्सचेन्त्ि सेन्त्टर संख्या ० २
12 रेमियोको पहुूँचप्राप्त िनसंख्या प्रमतशत ८६ ९६ 91
13 आधमुनक टेमलमभिनको पहुूँचप्राप्त िनसंख्या प्रमतशत ७२ 82
1४ EMS सेिा विस्तार आन्त्तररक जिल्ला ६० ७५



१5औ ंयोिनाको सूचकाङ्कको प्रगमत ...

क्र.सं. नमतिा सूचक एकाई आधार िषध २०७5/७6 २०७8/७9 को लक्ष्य हालसम्मको प्रगमत

1५ EMS सेिा विस्तार देश/संख्या ३९ ४६

1६ सरुक्षण मरुण स्थापना र सञ्चालन संख्या ० १

1७ सञ्चारग्रामको स्थापना संख्या ० १ 1

1८ सूचना प्रविमध िनशजक्त हिार ७ ९.२

1९ मिजिटल साक्षरता प्रमतशत ४० ७५

20 E-government Development index ०.४७४८ ०.६१

21 राविय सार्बर सरुक्षाः के्षरगत CERT संख्या १ ४

22 राविय ज्ञानपाकध  स्थापना संख्या ० ७

23 सूचना प्रविमधसम्बन्त्धी उद्योग संख्या २७९६ 3२३५



प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाधलयको एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा 
उल्लेख भएका सूचकाङ्क

क्र.सं. नमतिा सूचक Review 

अिमध भार एकाई 
२०७7/

७8 
जस्थमत

२०७8/७9 
को लक्ष्य प्रगमत

1 र्न्त्टरनेट ग्राहकको घनत्ि मामसक 10 प्रमतशत ९०.५६ ९४

2 रेमियोको राविय पहुूँच िवृि ,, 5 प्रमतशत 8९ 9६ 91

3 अजटटकल िार्बर विस्तार ,, 5 वक.मी. १०५२७ १९१७०

4 विक्स्ि ब्रोिव्याण्ि सेिा विस्तार ,, 5 प्रमतशत २५.९ २८

5 मोबार्ल ब्रोिव्याण्ि सेिा विस्तार ,, 5 प्रमतशत ६५.४७ ७२

6 मिजिटल टेमलमभिन पहुूँच ,, 5 घरधरुी 
प्रमतशत 72 ९2

7 सरकारी सेिालाई अनलार्नमािध त ्प्रिाह गने (प्रकार) ,, 5 मनकाय 22 ४२

८ सबै स्थानीय तहको केन्त्रमा ब्रोन्त्िब्यान्त्ि र्न्त्टरनेट पहुूँच ,, 5 संख्या ७१३ 753



प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाधलयको एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा 
उल्लेख भएका सूचकाङ्कको 2077 पुष मवहनासम्मको प्रगमत 

क्र.सं. नमतिा सूचक Review 

अिमध भार एकाई 
२०७7/

७8 
जस्थमत

२०७8/७9 
को लक्ष्य प्रगमत

९ िोर िी सेिा देशभर विस्तार ,, 10 प्रमतशत २५.४६ ५०

१० FTTH विस्तार (मखु्य मखु्य शहर र शहरोन्त्मखु पामलका) ,, 10 संख्या १२७ ३७७

११ पूूँिीगत खचध ,, 5 प्रमतशत 100

१२ बेरुिु िर्छ्यौट ,, ५ प्रमतशत 100 2.74

१३ गनुासो िर्छ्यौट ,, 5 प्रमतशत 100



बेरुि ुिर्छ्यौटको जस्थमत
रू हिारमा

मनकाय
2077/078

सम्मको िम्मा बेरुि ु
लगत

चाल ुआ.ि.मा  
िर्धयौट रकम 

िर्धयौटको लामग 
लेखी पठार्एको

िर्धयौट 
(%)

रेमियो प्रसार सेिा विकास समममत 
(रेमियो नेपाल) 19,05,88 52,20 45155 2.74



कुल रािस्ि संकलन
(मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्त्तगधत)

रािस्ि दाजखला रकम

मस.
नं. मनकाय चाल ुआ.ि. को असलुी कैवियत

1 रेमियो प्रसार सेिा विकास समममत 
(रेमियो नेपाल) 

2051

रू हिारमा



कुल रािस्ि संकलन
(मनकायको आन्त्तररक आय)

मस.
नं. मनकाय चालु आ.ि. को लक्ष्य चालु आ.ि.को असलुी

रेमियो प्रसार सेिा विकास समममत 
(रेमियो नेपाल) 78400 25951

रू हिारमा



मन्त्रालय तथा मन्त्रालय सम्बि मनकायबाट आ.ि. 2078/79 मा सम्पन्न 
भएको ठेक्काको वििरण

25

क्र.
सं. मनकायको नाम

कूल ठेक्का ठेक्का लागेको मूल्याकन भैरहेको सूचना प्रकाशन 
भएको

सूचना प्रकाशन 
हनु बाूँकी 

संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम

1
रेमियो प्रसार सेिा विकास समममत 

(रेमियो नेपाल) 4 २.88 - - 2 2.19 2 0.69 - -

रु. करोिमा



MDAC को आ.ि. 2078/79 को प्रथम रैमामसक 
समीक्षा बैठकको मनणधयको कायाधन्त्ियन अिस्था

26

मनणधय प्रगमत

1) कमधचारी संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेिारीलाई Routine work

को रुपमा मार नमलई पररणाममूलक ढङ्गले तोवकएको काम
सम्पन्न गने।

सोही 
बमोजिम
गररएको

।

2) गत आ.ि.मा मममत 2077 भार 11 गते सम्पन्न
मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समममत(MDAC)बाट
मनणधय भएका विषयहरू हालसम्म कायाधन्त्ियन भएको नदेजखएकोले
आफ्नो मनकायसूँग सम्बजन्त्धत मनणधयहरू 1 मवहना मभर सम्पन्न
गरी विस्ततृ प्रगमत वििरण पेश गने ।

गररएको
।



MDAC को आ.ि. 2078/79 को प्रथम रैमामसक 
समीक्षा बैठकको मनणधयको कायाधन्त्ियन अिस्था

27

मनणधय प्रगमत
3) कानून तथा िैसला कायाधन्त्ियन शाखा र योिना अनगुमन
तथा मूल्याङ्कन शाखाले समन्त्िय गरी र्लिल गरी मनणधयमा पगु्नु
पने ऐन/मनयम/मनदेजशका/कायधविमधहरूको कायध-योिना बनाई
पेश गने र सो कायध-योिना बमोजिम र्लिल अगामि बढाउने ।

बढार्ए
को।

4) मनकायगत कायध जिम्मेिारी सम्पादन सम्बन्त्धमा
मन्त्रालयसूँग र नेपाल सरकारका अन्त्य मनकायहरूसूँग आिश्यक
समन्त्िय र सहकायध गनुध पने विषयको खाका सम्बजन्त्धत मनकायले
मन्त्रालयमा पेश गने र मन्त्रालयका महाशाखा/शाखाबाट उक्त
समन्त्ियको कायध तत्काल अजघ बढाउने।मन्त्रालय अन्त्तगधतका
मनकायहरू बीच पमन समन्त्िय प्रभािकारी नदेजखएकाले सञ्चार
महाशाखाप्रमखुले अन्त्तगधत मनकायहरूसूँग र्लिल गरी
समन्त्ियलाई प्रभािकारी बनाउने ।

बनार्ए
को।



MDAC को आ.ि. 2078/79 को प्रथम रैमामसक 
समीक्षा बैठकको मनणधयको कायाधन्त्ियन अिस्था

28

मनणधय प्रगमत
5) मन्त्रालय अन्त्तगधत मनकायहरूमा NFRS(Nepal Financial

Reporting Standard) लागु नभएका मनकायले अमनिायधरुपमा चालु
आमथधक िषध मभरमा NFRS अनरुुप वित्तीय वििरण तयार गरी
प्रमतिेदन गने ।
6) सबै मनकायहरूले बेरुिु िर्छ्यौट र बक्यौता असलुीलाई
उच्चप्राथममकतामा राखी कायध सम्पादन गने । गररएको

7) सूचना प्रविमध महाशाखाले सूचना प्रविमध विभाग र राविय
सूचना प्रविमध केन्त्रसूँग समन्त्िय गरी Data Security/Cyber
Security सम्बन्त्धी कायधलाई प्रभािकारी बनाउने ।
8) विज्ञापन बोिधले र्ापा र विद्यतुीय प्रसारण माध्यम एिं
होमिधङबोिध मािध त हनेु मददरा एिं सूमतधिन्त्य पदाथधको विज्ञापनको
कानून बमोजिम प्रभािकारी रुपमा मनयमन गने।



४4 औ ंराविय विकास समस्या समाधान समममतको बैठकको मनणधयको 
प्रगमत अिस्था

मनणधय प्रगमत

योिना, बिेट र खचध सम्बन्त्धी विषयमा
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना
आदान प्रदान नहुूँदा कायधक्रम तथा
आयोिनाहरुको यथाथध जस्थती वििरण
प्राप्त हनु नसकेकोले योिना र बिेट
सम्बन्त्धी विषयमा अन्त्तरप्रदेश पररषदबाट
मनणधय भएका विषयहरुको सम्बजन्त्धत सबै
मनकायहरुले संघीयता कायाधन्त्ियन
सहिीकरण कायध योिनाको समय सीमा
मभर कायाधन्त्ियन गने।

कायाधन्त्ियन गररएको।



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

समस्या समाधानका उपाय

नेपाल सरकारबाट प्राप्त बिेट मध्ये चालू
खचधतिध को रकम कम भएका कारण
रेमियो नेपालको सञ्चालन खचध तिध बिेट
अभाि भएको

नपेाल सरकारबाट चालू आ.ि.को अन्त्त्य
सम्ममा चालू खचधतिध थप बिेट प्राप्त
हनुपुने।



आफ्नै पहलमा भएका उल्लेखनीय र निप्रितधक कायधहरू 
भएमा उल्लेख गने

• विगत 4 बषधदेजख रोवकएको कमधचारीहरूको बढुिा प्रकृया कायधलार्ध अगामि बढाउन
खलु्ला, आ.प्र. र का.स.म.ु बढुिाको लामग सूचना प्रकाशन भए बमोजिम कायधसम्पादन
मूल्याङ्कन बढुिा मसिाररसको नमतिा प्रकाशन गररएको।

• मनितृ्तभरण कोष सञ्चालन मनदेजशका २०७८ को मस्यौदा प्रस्ताि स्िीकृमतका लामग
सञ्चालक समममतमा पेश भएको तथा पेन्त्सन कोष स्थापनाथध राविय बाजणज्य बैंकमा
प्रारजम्भक रूपमा रू ८ करोि २५ लाखको कोष स्थापना गररएको।

• भैसेपाटी ट्रान्त्सममवटङ्ग स्टेसन लमलतपरुको हालसम्म िम्मा ३० रोपनी ५ आना १
पैसा िग्गाको पूिाध प्राप्त भएको र बददधिास स्टेसनको िग्गा अमभलेजखकरण कायध
प्रवक्रयामा रहेको।

• हालसम्म मिजिटार्धिेसन र मेटािाटा तयार भएका अमियो सामग्रीहरूलार्ध रेमियो
नेपालको दैमनक प्रसारणमा प्रयोग गने गरी व्यिस्थापन गररएको।

• विमभन्न मनकायसूँग कायधक्रम, सूचना र विज्ञापन प्रसारण गने गरी रू.
6,82,50,890।- रकम बराबरको दिपजक्षय सम्झौता सम्पन्न भएको।


