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तस्वीरः कडे शर् पाण्डे
केहवी अधिकार आइधसटवी फाउणे्शन नेपालमा सुरक्क्षत, २०७९

यो पुस्तक डिजिटल प्रदेश परिदृश्य कुनै प्रततललतप असिकाि लागू नहुने गिी 
आइससटी फाउणे्शन नेपालले प्रकाशन गिेको गैह्र-व्यवसाययक उत्ादन हो । 
यसमा प्रकाशन भएका सामग्ीहरु आइससटी फाउणे्शनले सातवटै प्रदेशमा 
गिेका डिजिटल सम्ादको क्रममा गरिएका छलफल तथा सिकािी प्रतततनसि 
एवं तवज्ञको प्रस्ततुतकिणमा आिारित भएि तयाि गरिएको हो । प्रकाशशत 
सामग्ीहरु ससआिआइ नेपालको आफ्नै अनुसंिानको उत्ादन नभइ द्धितीय 
स्ोतबाट ललएि तवश्ेषण गरिएकोले उले्ख भएका सामग्ीमा िहकेा 
तथ्यतथ्याकंहरु संसोिनयोग्य हुनसक्छन ्। गैह्र-व्यवसाययक उदे्श्यले 
वास्ततवक लेखकलाई श्रय डदएि यो पुस्तककको प्रततललतप छाप्न, तवतिण गन्न, 
प्रदश्नन गन्न वा  यसलाई परिमाि्नन, रुपान्तिण वा यसैमा आिारित भएि नया ँ
उत्ादन गन्न सडकनेछ । प्रततललतप असिकाि वाहकको अनुमतत ललएमा यी 
सत्नहरु पालना गनु्नपनने छैन । कसैले यसको स्वच्छ उपयोग गनने तथा अन्य 
असिकाि यी सत्नहरुले असि पानने छैनन ्। 



एक्ाइिौ ंशताब्ी ियूर्ना ि िञ्ाि प्रनर्सि (आईसिटी) को यगु हो । 
इन्टिनडेटको पहँुर्मा र्तृ्धि तथा आिनुनक मोबाइल फोन, 
ल्ापटपलगायतका नर्दु्तीय उपकिणको नर्काििँगै नर्श्व 
टडजिटलाइिडेिननति दुि्त गनतमा असि बढडेको छ । नर्श्वभि फैललएको 
ियूर्ना प्रनर्सिको यो लहिबाट नडेपाल पनन अछुतो छैन । नडेपाल 
ििकािलडे टडजिटल नडेपाल अभभयान िोषणा गिडेिँगै ििकाि ि ननिी 
क्डेरिलडे आफ्नो िडेर्ा ि उत्ादन र्ृत्धिका लात्ग यिको उपयोग पनन 
टदनप्रनतटदन बढाउँदै लगडेका छन ्। दडेश िंिीयतामा गइिकडे पलछ प्रदडेश 
ि स्ानीय तहलडे ियूर्ना प्रनर्सिलाई आ–आफ्नै तरिकालडे उपयोग गनने 
प्रयाि गरििहडेका छन ्। ति िार््चिननक िडेर्ाहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिको 
उपयोगमा अझ ैपनन टडजिटल टडभाइड छ । यद्नप ििकािको १५औ ं
योिना तथा दीि्चकालीन िोर्का िाथ ैिब ैप्रदडेश ििकािलडे आफ्ना 
लक्ष्य ि योिनाहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि नर्स्ािलाई नर्शडेष 
िोड टदएका छन ्।

िार््चिननक िडेर्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोगलाई प्रर्द्ि्नका लात्ग 
प्रदडेश ििकािहरूलडे नीनतगत ि कानुनी प्रयािहरू असि बढाएका छन ्। 
िमग्रमा भन्पुदा्च प्रदडेशहरूलडे टडजिटलाइिडेिनका उपायहरू अपनाउनडे 
क्रममा नर्भभन् अटोमडेिन प्रणाली, एलईडी टडस्प्डे, ननःशुल्क र्ाईफाई, 
टडजिटल अटडेन्डेन्स, िीिी क्यामडेिा एिएमएि, र्ायोम्ाक्क्टरिक एटडेन्डेन्स 
प्रयोगका िाथ ैप्ाननङ िफ्टर्डेयि, िडेभभन्यू म्ानडेिमडेन्ट िफ्टर्डेयि, ग्रयूप, 
बिडेट एन् एक्सपडेन्न्र्ि, एिडेट म्ानडेिमडेन्ट िफ्टर्डेयि, प्रोग्रडेि टरियाटकङ 
तथा मोननटरिङ, पीआईएि िफ्टर्डेयि, एर्एमएि तथा ईआईएमएि 
िफ्टर्डेयिलगायतको प्रयोग गददै आएका छन ्। ति यिमा कनतपय 
प्रदडेशहरूको प्रगनत, पहल ि प्रयाि कमिोि छ । लक्ष्य ि योिनाहरू िडेिै 
भए पनन काया्चन्वयन पक्मा भनडे िबै प्रदडेशहरूबीर्मा एकरूपता छैन । 
यि क्डेरिमा दक् िनशक्ति ि पयूर्ा्चिाि अभार्, प्रदडेश ि स्ानीय 
तहहरूको प्रमुख रु्नौतीको रूपमा दडेखखएका छन ्। िंिीय मात्मला तथा 
िामान् प्रशािन मन्तालयलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी ७ र्टा क्डेरिलाई ५० 
र्टा ियूर्कमाफ्च त कुल ७५३ स्ानीय तहमध्डे ४३४ स्ानीय तहमा 
ियूर्ना प्रनर्सि क्कक्मताको लडेखािोखा मयूल्ाकंन गिडेको सथयो । यिलडे 
पनन प्रदडेश ि स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सिको उपलब्धता ि उपयोगमा 
अिमानता दडेखाएको छ । 

प्रदडेश ि स्ानीय तहहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिको उपलब्धता ि उपयोगबािडेमा 
आईसिटी फाउन्डेिनलडे नर्भभन् ििकािी तथा ननिी क्डेरिका िंस्ाहरूको 
िहयोगमा हालै िात ैप्रदडेशमा टडजिटल पदडेश िंर्ाद गिडेको छ । 
यिक्रममा २०७८ को रै्त १८ मा गण्की प्रदडेशको पोखिा, रै्त २३ मा 
लुम्म्बनी प्रदडेशको बटुर्ल ि रै्त २७ मा मिडेि प्रदडेशको र्ीिगञ्जमा 

कृतज्ञता
टडजिटल िंर्ाद भएको सथयो । यिैगिी २०७९ िाल र्ैशाख ५ मा 
प्रदडेश–१ को नर्िाटनगि, िडेठ ९ मा िुदूिपजचिम प्रदडेशको िनगढी, िडेठ 
१२ गतडे कणा्चली प्रदडेशको िुखनेत ि िडेठ १७ मा बाममती प्रदडेशको 
हडेटौडंामा टडजिटल िंर्ाद गरिएको सथयो । टडजिटल िंर्ादमा आफ्नो 
प्रस्नुत टदनुहुनडे नर्ज्हरू, माननीय मुख्यमन्तीहरू, प्रदडेश ििकािका 
माननीय मन्तीहरू, प्रदडेश योिना आयोगका माननीय उपाध्क् तथा 
िदस्यहरू, िनप्रनतननसिहरू, नर्भभन् ििकािी ननकायका उच्च 
पदासिकािीहरू, ननिी क्डेरिका प्रनतननसिहरूलगायत िहभागी हुनडे िम्यूण्च 
ििोकािर्ाला व्यक्ति तथा ननकाय एरं् यिको प्रर्ाि–प्रिािमा िहयोग 
गनने िञ्ािकममीहरूप्रनत नर्शडेष िन्र्ाद टदन र्ाहन्छौ ं। टडजिटल 
िंर्ादका क्रममा यि क्डेरििम्बन्ी उठडेका नर्षयहरू ि प्रदडेशलडे गिडेका 
प्रयाि ि दडेखखएका रु्नौतीहरूलाई िमडेटडेि यो टडजिटल प्रदडेश परिदृश्य 
प्रकाभशत गिडेका छौ ं। 

यो टडजिटल प्रदडेश परिदृश्य तयािीका लात्ग अध्यन, अनुिन्ान ि 
लडेखनमा िहयोग गनने कमु्ननकडे िन एन् रििर््च इननसियटटभ नडेपाल 
(िीआिई नडेपाल) लाई नर्शडेष िन्र्ाद टदन र्ाहन्छौ ं। यिैगिी यिमा 
नर्शडेष योगदान टदनुपनने ियूर्ना प्रनर्सि नर्ज् हडेमपाल श्रडेष्ठ, पयूर््चमन्ती 
गणडेश शाह, आइसिटी नर्ज् मनोहि भट्टिाई, पयूर््चिहिचर्र् र्ीिडेन्द्र त्मश्र,  
टडजिटल एन्टिप्राइि आर्कटडेक्ट नर्र्डेक िाना, हरििाम रिमाललगायत 
काय्चक्रम आयोिनामा िंलग्न ललभभगं नर्थ आइसिटी िमयूह ि प्रानर्सिक 
रूपमा िहयोगी टडेक्ोरियो िमयूहलगायत िब ैिहयोगी हातहरूलाई पनन 
नर्शडेष िन्र्ाद ज्ापन गन्च र्ाहन्छौ ं। 

काय्चक्रमका लात्ग िहयोग गनने हुर्ार्डे, इन्ोडडेभलपि्च, दूििञ्ाि 
प्रासिकिण, पीएलिीएिपी, नगिपाललका िंिलगायत िम्यूण्च िंस्ा ि 
िहयोगी िन्र्ादको पारि हुनुहुन्छ । छोटो िमयमा यिको उतृ्ष्ट 
टडिाइन गिडेकोमा गणडेश आर्ाय्चलाई पनन िन्र्ाद टदन र्ाहन्छु ।

नडेपालको ियूर्ना प्रनर्सि क्डेरिलाई थोिै मारिामा भनडे पनन यि 
प्रोफाइलमाफ्च त झल्काउनडे प्रयाि गरिएको छ । िातै प्रदडेशको 
काय्चक्रमपचिात ्अिाि ४ ि ५ गतडे आयोिना हुन लागडेको हुवावे 
डिजजटल नेपाल कन्के्भ इन एसोधसएसन ववथ इन्ोिेभलपस्स र 
कनेके्ि बाई एनसेल काय्चक्रममाफ्च त िमग्र दडेशको टडजिटल 
रूपान्तिणका लात्ग कोिडेढंुगा हुनडे नर्श्वाि ललएका छौ ं। यि काय्चक्रममा 
प्रस्नुत टदनडे िानष्टरिय तथा अन्तिा्चनष्टरिय नबज्, प्ानाललस्ट, र्तिा, 
ििोकािर्ाला ि िहभागी िबपै्रनत पनन कृतज्ता व्यति गद्चछौ ं। 

आगामी टदनहरूमा पनन यि क्डेरिको नर्कािमा योगदान टदनडे खालका 
अध्यन, अनुिन्ान ि प्रकाशनहरू गनने प्रनतबधिता व्यति गन्च 
र्ाहन्छौ।ं यिमा हामी तपाईंको टटप्पणी ि िुझार्को अपडेक्ा गद्चछौ ं।



िात ैप्रदडेशमा टडजिटल िंर्ादमा भएका छलफल, नर्ज्हरूको प्रस्नुत 
तथा प्रदडेश ििकािका प्रनतननसिहरूलडे ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि 
नर्स्ािका लात्ग गिडेका प्रयािको नर्श्डेषण िुन्ा यो क्डेरि िडेिै अगाटड 
बढडेको आभाि हुन्छ । टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा तथा 
िोहीअनुिािको गुरुयोिना काया्चन्वयनका लात्ग नर्भभन् िफ्टर्डेयि तथा 
प्रणालीको प्रयोग नीनतगत पहल तथा पयूर्ा्चिािको नर्कािका 
योिनालगायत अनगन्ती योिनाहरू अगाटड िारिएको पाइन्छ । ति 
यथाथ्च–चर्रि भनडे फिक छ । टडजिटल प्रदडेशको िोषणा गिडेका 
प्रदडेशहरूकै आफ्नै तथ्ाकंलाई आिाि मान्ा पनन प्रगनत िन्तोषिनक 
छैन । एकानति टडजिटल प्रदडेशको िपना पयूिा गिाउन आर्श्यक िडेर्ा 
प्रर्ाह अटहलडे पनन पिम्िार्ादी नै छ भनडे हाल प्रयोगमा आएका 
िफ्टर्डेयि ि प्रणाली पनन लचर्लो ि प्रयोगकता्चमैरिी छैनन ्। यिमा 
नर्शडेषतः प्रदडेश ि स्ानीय ििकािको कमिोिी दडेखखन्छ । टडजिटल 
िडेर्ािँगै िडेर्ाग्राहीलाई टडजिटल िाक्िताका काय्चक्रम अभभयानकै 
रूपमा िञ्ालन गनु्चपनने आर्श्यकता छ । ति िडेर्ाको उपयोगमा 
िर््चिािािण नागरिकको िक्िता कमिोि नै छ । यिलाई प्रदडेश ि 
स्ानीय ििकािलडे खािै प्राथत्मकता टदन िकडे का छैनन ्। िडेर्ा ि 
र्स्कुो उत्ादन दरु्ै क्डेरिका लात्ग टडजिटल प्रनर्सिको उपयोत्गता 
िबभैन्ा महत्वपयूण्च छ, ति यिको काया्चन्वयनको अर्स्ा िन्तोषिनक 
छैन । 

एकानति प्रदडेश ि स्ानीय ननकायहरूमा िडेर्ा प्रर्ाहको अर्स्ाबीर् 
अिमानता छ भनडे अककोनति िडेर्ा टदनडे स्ानीय ननकायहरू नर्शडेषगिी 
टडजिटल प्रशािनमा बढी कडे न्दन्द्रत भएका छन ्। िंिीय ििकािलडे असि 
िािडेको टडजिटल नडेपालको काय्चढारँ्ालडे दरु्ैलाई उचतिकै् महत्व टदएको 
छ । परिदृश्यहरूलाई नर्श्डेषण गदा्च प्रदडेश तथा स्ानीय ििकािलडे 
टडजिटल िुशािनमा बढी िोड टदनुपनने आर्श्यकता छ । ििकािी 
ननकायहरू आन्तरिक कािोबाि ि गनतनर्सि िञ्ालनका लात्ग 
प्रशािननक टडजिटल प्रणालीभन्ा िनतालाई िडेर्ा–िुनर्िा टदनडे 
टडजिटल िुशािनका औिािहरू प्रयोगनति लाग्नुपनने दडेखखन्छ । 
बढीभन्ा बढी नागरिकलाई िडेर्ा प्रदानका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सिको 
पयूर्ा्चिाि ननमा्चणमा पनन नर्शडेष ध्ान टदनुपनने आर्श्यकता पनन त्यचतिकै 
दडेखखएको छ । 

ियूर्ना प्रनर्सिका पयूर्ा्चिाि, िनशक्ति ि यिका लात्ग आर्श्यक बिडेट 

व्यर्स्ापनको अभार् प्रदडेश ि स्ानीय पाललकाहरूलडे भोत्गिहडेका छन ्। 
टडजिटल नडेपाल फ्डे मर्क्च लडे असि िािडेको लक्ष्य पयूिा गन्च पनन पयूर्ा्चिाि ि 
िनशक्तिमा ठयूलो लगानी गनु्चपनने अर्स्ा छ । यिमा ननिी क्डेरिको 
लगानीलाई पनन आकष्चण गनु्चपछ्च  । ति प्रदडेश ििकािलडे यितफ्च  ध्ान 
टदन िकडे का छैनन ्। यिका अलार्ा नीनत, ऐन, कानुन, ननदनेभशका, 
काय्चनर्सि ननमा्चण तथा िुिाि गिी लक्ष्य हासिलका लात्ग काय्चक्रम 
काया्चन्वयनलाई नर्शडेष िोड टदनुपछ्च  । अटहलडे भनडेको टडजिटल 
नडेपालको लोकनप्रय नािा िब ैप्रदडेशमा दडेखखन्छ ति काया्चन्वयनको 
अर्स्ा िन्तोषिनक छैन । िनतालाई िहि ि ििल तरिकालडे िडेर्ा 
टदनडे महत्वपयूण्च औिाि भनडेको टडजिटल प्रशािन ि िुशािन दरु्ै हो । 
ति टडजिटल िुशािन एकदम कमिोि िहडेकालडे यितफ्च  नर्शडेष ध्ान 
टदनु आर्श्यक छ । यिैगिी िडेर्ा प्रर्ाहका लात्ग आर्श्यक िब ै
पयूर्ा्चिाि ि उपकिणको प्रबन् गननेतफ्च  पनन प्रदडेश तथा स्ानीय 
ििकािहरू लाग्नुपनने आर्श्यकता दडेखखएको छ । 

िात र्टै प्रदडेशहरूको टडजिटल प्रयािलाई िकािात्मक रूपमा ललनुपछ्च  
। ति यिको पयूण्च रूपमा कटहलडे काया्चन्वयन हुनडे भन्डे प्रश्न अटहलडे उचतिकै् 
उटठिहडेको छ । यस्ो अर्स्ामा प्रदडेशलडे टडजिटल प्रदडेशको पयूण्च 
काया्चन्वयन गन्चका लात्ग प्रनतर्धि भएि लाग्नुपनने दडेखखएको छ । 
टडजिटल प्रदडेशको परिदृश्यबािडे प्रथम ि त्धितीय पक्बाट प्राप्त तथ् ि 
तथ्ाकंको नर्श्डेषण गदा्च प्रदडेशमा टडजिटल प्रशािन ि िुशािनमा काम 
गनु्चपनने ठाउँ अथा्चत ्अर्ििहरू िडेिै छन्, ति काया्चन्वयन पक् टफतिलो 
हँुदा टडजिटल िडेर्ाका िकािात्मक अनुभर् िडेिै िर््चिािािणलडे गन्च 
पाएका छैनन ्। प्रदडेश ििकाि तथा स्ानीय ििकािहरूलडे टडजिटल 
िडेर्ालाई उच्च प्राथत्मकतामा िाखडेि िनतालडे अनुभयूनत गनने गिी यिको 
नर्काि, नर्स्ाि ि काया्चन्वयन गन्च आर्श्यक छ । िातै प्रदडेशको 
टडजिटल िंर्ादबाट प्राप्त िुझार् ि प्रस्तु प्रनतर्डेदनहरूलडे टडजिटल िडेर्ा 
नर्स्ािका पयूण्च प्रनतर्धिताका िाथ ििोकािर्ाला िब ैननकाय िागरुक 
हुन टढला भइिकडे को छ । 

डिजजटल प्रदेशको सपना पूरा गराउन आवश्यक सेवा प्रवाह 
अहहले पवन परम्परावादवी नै छ भने हाल प्रयोगमा आएका 

सफ्टवेयर र प्रणालवी पवन लचिलो र प्रयोगकता्समैत्वी छैनन ्।

हाम्ो भनाई



िात र्टै प्रदडेशको ियूर्ना ि प्रनर्सिको नर्काि ि नर्स्ािको अर्स्ा 
िमडेटडेि प्रकाभशत भएको यो टडजिटल प्रदडेश परिदृश्य पुस्स्काको मुख्य 
स्ोत भनडेको लकडाउन लगतिकैो टडजिटल िंर्ाद हो । कोभभड–१९ को 
कािणलडे उत्न् महामािीको अर्स्ामा िडेिै नागरिकलडे ििकािबाट 
टडजिटल िडेर्ा खोिडेका सथए ति, यिका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सिको पया्चप्त 
उपलब्धता ि िडेर्ा सथएन । यिै पृष्ठभयूत्ममा हामीलडे दडेशमा 
टडजिटलाइिडेिनको नर्काि ि नर्स्ािका लात्ग िहि ि िहिीकिण 
गन्च िहयोग पुगोि ्भनी अनलाइनमाफ्च त टडजिटल िंर्ाद िुरु गिडेका 
सथयौ ं। नर्शडेषगिी नर्गत दईु र्ष्चमा हामीलडे यो ियूर्ना प्रनर्सिबािडे 
नीनतगत ि काया्चन्वयनगत अर्स्ाका बािडेमा छलफल ि अन्तिटक्रया 
गययौं । यिलडे ियूर्ना प्रनर्सिको नर्कािका लात्ग अझ ैप्रदडेशहरूमा 
‘टडजिटल टडभाइड’ िहडेको ि यिका लात्ग थप टडजिटल िंर्ादहरूको 
आर्श्यकता दडेख्यां ै। 

अनलाइन टडजिटल िंर्ादहरूपलछको आर्श्यकतालाई दृनष्टगत गिी 
हामीलडे २०७८ िाल रै्तको १८ गतडे गण्की, रै्त २३ गतडे लुम्म्बनी ि 
रै्त २७ गतडे मिडेि प्रदडेशमा भौनतक रूपमै पुगडेि टडजिटल िंर्ाद गययौं । 
यिैगिी २०७९ िालको र्ैशाख ५ गतडे प्रदडेश–१, िडेठ ९ गतडे 
िुदूिपजचिम, िडेठ १२ गतडे कणा्चली ि िडेठ १७ गतडे बागमती प्रदडेशमा 
टडजिटल िंर्ादहरू आयोिना गययौं । िात र्टै प्रदडेशमा भएका 
टडजिटल िंर्ादबाट पडेि भएका तथ्–तथ्ाकंहरू, भार्नाहरू ि 
छलफलमा उठडेका नर्षयको आिािमा यो टडजिटल प्रदडेश परिदृश्य 
यहाहँरूिमक् प्रस्तु गनने प्रयाि गिडेका छां ै।

हाम्ो प्रयािमा प्रकाभशत भएको यो टडजिटल प्रदडेश परिदृश्यलडे िात र्टै 
प्रदडेशमा भइिहडेका टडजिटल काय्चक्रमहरूको र्स्गुत रिपोर्टङिँगै 
यिलाई तथ्गत रूपमा कडे लाउनडे िमकको गिडेको छ । यो परिदृश्यमा 
ियूर्ना प्रनर्सिका नर्भभन् पाटाहरूलाई कडे लाउनडे प्रयाि गिडेका छौ ं। 
छलफल ि िंर्ादको क्रममा प्राप्त कुिाहरू िस्ाको तस् ैयहा ँप्रस्तु 
गनने प्रयाि गरिएको छ । यहा ँिाखखएका िडेिै असिकाशं तथ्, 
तथ्ाकंहरू ििकािी ननकायको आसिकारिक स्ोतबाट तथा नर्ज्हरूको 
प्रस्तुीकिणबाट िाभाि गरिएका हुन ्। कडे ही ननष्कष्च भनडे अध्यन ि 
िम्ादन टोलीलडे आफयू लडे िानडे–बझुडेको आिािमा िुझार्को रूपमा 
प्रस्तु गिडेको छ । 

अबको यारिामा डिजजटल प्रदेश पररदृश्यलडे यि क्डेरिको नर्कािका लात्ग 

आिािस्म्भ तयाि गन्च िकोि ्ि प्रदडेशका आउँदा यारिामा पनन एउटा 
िहयोगी भयूत्मका खडेलोि ्भन्डे हाम्ो र्ाहना छ । यिमा िातै प्रदडेशहरूलडे 
ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि नर्स्ािमा अगाटड बढाएका प्रयािहरूलाई 
िमडेटडेका छौ ं। प्रदडेश िंर्ादमा िहभागी हुनुभएका िब ैिात ैप्रदडेशका 
माननीय मुख्यमन्तीज्यूहरू, माननीय प्रदडेशमन्तीज्यूहरू, प्रदडेशका योिना 
आयोगका माननीय उपाध्क्ज्यू, प्रदडेश ििकािका ििकािी 
असिकािीहरू, नर्ज्हरू, प्रदडेशका नर्श्वनर्द्ालय ि कलडेिका 
प्राध्ापकहरू, स्ानीय िनप्रनतननसिहरू ि प्रर्ाि–प्रिािमा िहयोग गनने 
िञ्ाि माध्मलगायत िबपै्रनत हामी आभािी छौ ं। िाथ,ै प्रदडेश ि 
स्ानीय िुशािन िहायता काय्चक्रम (पीएलिीएिपी) बाट प्राप्त 
िहयोगप्रनत पनन नर्शडेष आभािी छौ ं। यो परिदृश्य यहाहँरूिमक् 
िकडे िम्म यि क्डेरिका िब ैपक्लाई िमडेटडेि िार््चिननक गनने प्रयाि गिडेका 
छौ ं। िाथ,ै प्रदडेश टडजिटल िंर्ाद तथा टडजिटल प्रदडेश परिदृश्य 
प्रकाशनमा प्रत्यक्, अप्रत्यक् दरु्ै रूपमा िहयोग गनने िम्यूण्चप्रनत पनन 
हामी आभािी छौ ं। 

अबको यात्ामा डिजजटल प्रदेश पररदृश्यले यस के्षत्को ववकासका 
लागग आिारस्तम्भ तयार गन्स सकोस ्र प्रदेशका आउँदा यात्ामा 

पवन एउटा सहयोगवी भगूमका खेलोस ्भने् हाम्ो िाहना छ ।

प्रस्तावना



ववषय-सूिवी
काय्चकािी िािाशं

खण् एक      

 पृष्ठभुत्म .................................................................................................................... १

खण् दईु

 प्रदडेशका नीनत तथा काय्चक्रममा िुर्ना प्रनर्सि ...................................................................... ५

 िात ैप्रदडेशका स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगको अध्यन .............................................. ९

खण् तवीन

 प्रदडेशगत टडजिटल परिदृष्य ............................................................................................ ११

 प्रदडेश नं. १ ............................................................................................................... १३

 मिडेश प्रदडेश .............................................................................................................. २५

 बाग्मती प्रदडेश ............................................................................................................ ३६

 गण्की प्रदडेश ............................................................................................................ ४८

 लुम्म्बनी प्रदडेश ............................................................................................................ ६०

 कणा्चली प्रदडेश ............................................................................................................ ७३

 िुदिुपजचिम प्रदडेश  ...................................................................................................... ८५

खण् िार

 अबको बाटो ............................................................................................................. ९६

 रु्नौती ................................................................................................................. ९७

 अर्िि ................................................................................................................. ९८

 ननष्कष्च ि िुझार् ........................................................................................................ ९८



खण् पािँ

तस्ीिमा प्रदडेशको टडजिटल िंर्ाद

क) प्रदडेश–१ ....................................................................................................................... १०१

ख) मिडेश प्रदडेश  ................................................................................................................ १०२

ग) बाग्मती प्रदडेश  ................................................................................................................ १०३

ि) गण्की प्रदडेश  ................................................................................................................ १०४

ङ) लुम्म्बनी प्रदडेश ................................................................................................................. १०५

र्) कणा्चली प्रदडेश  ................................................................................................................ १०६

छ) िुदिुपजचिम प्रदडेश ............................................................................................................ १०७



दडेश िंिीयतामा गइिकडे पलछ प्रदडेश ि स्ानीय तहलडे ियूर्ना प्रनर्सिलाई 
आ–आफ्नै तरिकालडे उपयोग गनने प्रयाि गरििहडेका छन ्। प्रदडेशहरूको 
आफ्नो आर्थक हैसियत फिक फिक भए पनन उनीहरूलडे ियूर्ना 
प्रनर्सिको नर्काि ि उपयोगको नर्स्ािका लात्ग ललएका अग्रििताहरू 
िमान खालकै दडेखखएका छन ्। ति ियूर्ना प्रनर्सिको उपलब्धता ि 
उपयोगको मारिाका दृनष्टलडे प्रदडेशहरूबीर् अिमानता दडेखखएको छ । 

ििकािको १५औ ंयोिना तथा दीि्चकालीन िोर्लडे ललएका लक्ष्यहरू 
हासिल गन्च ियूर्ना प्रनर्सि क्डेरिको महत्वपयूण्च भयूत्मका िहनडे कुिामा 
किैको पनन नर्मनत छैन । ििकािलडे पनन दडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको 
नर्काि, िार््चिननक िडेर्ामा गुणस्िका लात्ग नर्दु्तीय िुशािन तथा 
आमिनतामा यिको प्रयोगलाई प्रोत्ाटहत गनने उद्डेश्यलडे नर्भभन् 
नीनतगत तथा कानुनी प्रयाि गिडेको छ । कनतपय यस्ा प्रयािहरू िंिीय 
ििकािमाफ्च त भएका छन ्भनडे प्रदडेश तथा स्ानीय तहलडे पनन आ–
आफ्नै नीनत तथा योिनाहरूमाफ्च त यि क्डेरिलाई उच्च प्राथत्मकतामा 
िाखडेका छन ्। यि क्डेरिलाई क्रत्मक रूपमा िनस्िमा पुया्चई िानष्टरिय 
अथ्चतन्तमा योगदान बढाउँदै लैिानडे काय्चमा ननिी क्डेरिलडे नडेततृ्वदायी 
भयूत्मका खडेलै् मारि आएको छैन, िमिामययक नीनतगत तथा कानुनी 
िुिािका लात्गिमडेत महत्वपयूण्च िल्ाह ि िुझार् टदनडे तथा 
प्रर्द्ि्नात्मक काय्चका लात्ग अग्रणी भयूत्मका र्हन गददै आएको छ ।

ििकािलडे पनन नर्गत कडे ही र्ष्चदडेखख नर्भभन् नीनतगत तथा कानुनी 
प्रयािमाफ्च त यि क्डेरिलाई अगाटड बढाउनडे प्रयाि गिडेको छ । िन ्
२०१९ मा नडेपाल ििकािलडे िार््चिननक गिडेको टडजिटल नडेपाल 
काय्चढारँ्ाको ननमा्चणमा ननिी क्डेरिका नर्ज् तथा व्यर्िायीहरूको 
महत्वपयूण्च भयूत्मका िहडेको सथयो । यो काय्चढारँ्ालडे ियूर्ना प्रनर्सिमा 
ििकािलडे गनु्चपनने कामको स्पष्ट माग्चचर्रि प्रदान गिडेको छ । ियूर्ना 
प्रनर्सि प्रणाली ि पयूर्ा्चिािको नर्काि तथा यिको प्रयोगलाई प्रोत्ाटहत 
गनने उद्डेश्यअनुिाि टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा िब ैप्रदडेशलडे तयाि 
गिी काया्चन्वयनमा ल्ाएका छन ्भनडे कडे ही प्रदडेशलडे नर्दु्तीय िुशािनको 
गुरुयोिना नै बनाएका छन ्। स्ानीय तह तथा प्रदडेशहरूलडे 
टडजिटलाइिडेिनका उपाय अपनाउनडे क्रममा नर्भभन् अटोमडेिन प्रणाली, 
एलईडी टडस्प्डे, ननःशुल्क र्ाईफाई्च , टडजिटल अटडेन्डेन्स, सििीक्यामडेिा 
एिएमएि, र्ायोम्ाक्क्टरिक एटडेन्डेन्स प्रयोगका िाथ ैप्ाननङ िफ्टर्डेयि, 
िडेभभन्यू म्ानडेिमडेन्ट िफ्टर्डेयि, ग्रुप एिएमएि, बिडेट एन् 

एक्सपडेन्न्र्ि, एिडेट म्ानडेिमडेन्ट िफ्टर्डेयि, प्रोग्रडेि टरियाटकङ तथा 
मोननटरिङ, पीआईएि िफ्टर्डेयि, एर्एमएि तथा ईआईएमएि 
िफ्टर्डेयिलगायतको प्रयोग गददै आएका छन ्। ति पनन प्रनर्सिको 
उपयोगका लात्ग आर्श्यक िनशक्ति तथा पयूर्ा्चिाि अभार्मा यी 
प्रणालीको प्रभार्कािी उपयोग प्रदडेश तथा स्ानीय तहमा र्ाहडेअनुिाि 
हुन िकडे को छैन । 

िाथ,ै प्रदडेशहरुलडे टडजिटलाइिडेशनका लात्ग नर्भभन् नीनतगत तथा 
योिनागत पहलहरु गिडे पनन नतनीहरुको काया्चन्वयनको भनडे टफतलो 
दडेखखएको छ । प्रदडेशहरुलडे नीनत तथा काय्चक्रममा प्राथत्मकताकािाथ 
िमार्डेश गिडेका काय्चक्रमहरुको िमडेत काया्चन्वयनको अर्स्ा कमिोि 
दडेखखएको छ । यद्नप कनतपय प्रदडेश ििकािलडे िोषणा गिडेका ियूर्ना 
प्रनर्सि पाक्च  डाटा िडेन्टि टडजिटलाइिडेशन नीनत टडजिटलाइिडेशन गुरु 
योिना लगायतका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरु अगाटड बढ्न िकडे का छैनन ्। 

िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन मन्तालयलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी 
७ र्टा क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कमाफ्च त कुल ७५३ स्ानीय तहमध्डे ४३४ 
स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सि क्कक्मताको लडेखािोखा मयूल्ाकंन (ललिा) 
लडे गिडेको सथयो । लडेखािोखाका क्रममा िनशक्ति व्यर्स्ापनको 
अर्स्ा, ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त पयूर्ा्चिािहरूको अर्स्ा, ियूर्ना 
प्रनर्सिमा िंस्ागत क्मता, िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग, 
स्ानीय तहहरूको र्डेबिाइटको व्यर्स्ापन, स्ानीय तहहरूमा, 
टडजिटल िाक्िताको अर्स्ा ि स्ानीय तहहरूमा ियूर्ना 
प्रनर्सििम्बन्ी नीनतगत व्यर्स्ाका क्डेरिमा ियूर्क ननिा्चिण गरिएको 
सथयो । अध्यन गरिएकामध्डे २२९ स्ानीय तहको मारि अकं 
औितभन्ा बढी दडेखखयो । औितभन्ा बढी अकं प्राप्त गननेमा 
िबभैन्ा बढी बागमती प्रदडेशमा (६८ प्रनतशत) भनडे िबैभन्ा कम 
कणा्चली प्रदडेशमा (१५ प्रनतशत) दडेखखयो । त्यिैगिी क्रमशः प्रदडेश १ 
(६७ प्रनतशत), मिडेि प्रदडेश (३९ प्रनतशत), लुम्म्बनी प्रदडेश (६३ 
प्रनतशत), गण्की प्रदडेश (५८ प्रनतशत), िुदूिपजचिम प्रदडेश (३८ 
प्रनतशत) ि कणा्चली प्रदडेश (१५ प्रनतशत) मा पाइएको सथयो । 

प्रदडेशहरू िबलैडे टडजिटलाइिडेिनको नीनत नर्भभन् प्रयाि अगाटड 
बढाइिहडेको अर्स्ामा प्रदडेशमा टडजिटलाइिडेिनका िम्भार्ना, रु्नौती 
अर्िि ि आगामी बाटोबािडे ििोकािर्ालािँग अन्तिटक्रया गनने उद्डेश्यलडे 
हालै आईसिटी फाउन्डेिन नडेपाललडे दडेशका िात र्टै प्रदडेशमा टडजिटल 

नागररकले खोजेको डिजजटल सुशासनको अवस्ा अझै कमजोर 
रहेपवन डिजजटलाइजेसनले ल्ाएको अवसरलाई उपयोग गन्स सके 

संघवीयतापचछको नेपालले ठूलो छलाङ मान्स सक्छ ।

काय्सकारवी साराशं



प्रदडेश िंर्ाद आयोिना गिडेको सथयो । अन्तिटक्रयामा नर्ज्हरूद्ािा 
टदइएका प्रस्तुीकिण ि ििोकािर्ालाहरूद्ािा व्यति गरिएका 
नर्र्ािलाई एकीकृत गिी िातै प्रदडेशमा टडजिटलाइिडेिन प्रोफाइलमा 
आिारित टडजिटल प्रदडेश परिदृश्य पुस्क तयाि गरिएको हो । 

िंर्ादका क्रममा दडेशका िात ैप्रदडेशहरूमा असिकाशं स्ानीय तहमा 
नर्दु्त् ्ि इन्टिनडेटको िुनर्िा पुत्गिकडे को, िनतामा पनन मोबाइल, 
ल्ापटपलगायतका नर्दु्तीय उपकािणको प्रयोमा उल्डेख्य र्तृ्धि हँुदै 
गएको, ििकािको प्राथत्मकतामा ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि नर्स्ाि 
पन्च थालडेको तथा प्रभार्कािी िार््चिननक िडेर्ािटहत िुशािनका लात्ग 
टडजिटल प्रणाली नअपनाइनहुनडे अर्स्ा िहडेको तथा यि क्डेरिमा लगानी 
ि िोिगािी सिि्चनाका प्रशस् िम्भार्ना िहडेको पाइयो । 

ति िनु रूपमा यो क्डेरिको नर्काि ि नर्स्ाि हुनुपनने हो, त्यो हुनुमा िडेिै 
रु्नौती ि व्यर्िान छन ्। अटहलडे पनन प्रदडेशहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिका 
लात्ग दक् िनशक्ति, पयूर्ा्चिाि , लगानीमैरिी नीनत तथा कानुन अभार्, 
स्ानीय तहमा काम गनने औितमा ४५ प्रनतशत कम्चर्ािी मारि कम्प्टुि 
र्लाउन दक् िहनु, कनतपय प्रणालीलाई कम्चर्ािी ि िडेर्ाग्राहीलडे र्लाउन 
िक्म नहुनु, डडेटा िुिक्ाको प्रत्याभयूनत अझ ैहुन निकु्, अझ ैपनन िब ै
स्ानमा नर्दु्त् ्ि इन्टिनडेट पुग्न निकु्, एप्प्कडे िन ि टडजिटल प्रणाली 
प्रयोग गनने स्ानीय तह अझै थोिै िंख्यामा िहनु, ियूर्ना ि प्रनर्सिलाई 
िानष्टरिय अथ्चतन्तको महत्वपयूण्च खम्बाको रूपमा नर्काि गन्च निटकनु ि 
यि क्डेरिमा पािदर्शता नहुनुिस्ा िमस्या ि रु्नौती िहडेको पाइएको छ। 
त्यिैगिी प्रदडेशमा अन्तििञ्ालन योग्य (इन्टिओपिडेनबललटी) ि लचर्लो 
व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणालीको अभार् िहडेका कािण नर्भभन् िफ्टर्डेयिमा 
डडेटा प्रनर्नष्ट दोहोरिनडे ि मानर्ीय रिटृटको िम्भार्ना बढी िहनडे भएकालडे 
ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगबाट िोर्डेअनुिािको फाइदा प्राप्त हुन िकडे को 
छैन । िाथ,ै हिडेक पयूर्ा्चिाि र्ा प्रणालीका लात्ग छुटै्ट िभ्चि िाख्ुपनने 
कािण स्ोत–िािनको बढी लगानी गनु्चपनने ि महँगो पनने अर्स्ा अकको 
रु्नौतीको रूपमा दडेखखएको छ ।

नर्गत कडे ही र्ष्चदडेखख टडजिटलाइिडेिनबािडे िडेिै कुिा भए पनन यी कागि 
ि भनाइमा मारि िीत्मत दडेखखएका छन्, काया्चन्वयन हुन िकडे का छैनन ्। 
आिािभयूत िनशक्ति व्यर्स्ापन, कम्प्टुिाइिडेिन ि 
टडजिटलाइिडेिनका लात्ग नीनतगत, योिनागत तथा प्रणालीगत रूपमा 
िडेिै प्रयाि भए पनन ययनलाई व्यर्हािमा प्रनतनर्म्म्बत गरिएको पाइँदैन । 
टडजिटलाइिडेिनबाट दैननक िीर्नशैली िहिता ि गुणस्िीय िडेर्ा 
पाउनुपननेमा त्यो आभाष ि अनुभर् आमिनिमुदायलडे पाउन िकडे का 
छैनन ्। ति ििकािी तथा ननिी क्डेरिको तफ्च बाट र्ािो ि प्रयाि पनन 
िािी छ । यद्नप ििकािलडे िाखडेको आकाकं्ा एउटा छ भनडे कम्चर्ािी 
तहबाट िडेर्ा प्रर्ाहको स्ि अझ ैपनन िोर्डेअनुिाि छैन । िनताको 
अपडेक्ा ििकािबाट िडेिै छन्, िनु अटहलडे लागयू भएका 

टडजिटलाइिडेिनका काय्चक्रमलडे पयूिा गन्च िकडे का छैनन ्। 
टडजिटलाइिडेिनको नर्काि ि नर्स्ािका लात्ग भएका प्रयािलडे 
िनमानिमा िुन िुनर्िा ि िहिताको अनुभर् हुनुपनने, हो त्यो नहँुदा 
िमग्र टडजिटलाइिडेिनप्रनत नै िकािात्मक िािाणा पाइँदैन । 
उदाहिणको रूपमा अटहलडे टडजिटल िडेर्ा टदनडे भननएका स्ाट्च 
लाइिडेन्स, एम्बोस्ड नम्बिमा दडेखखएको िास्ीलडे िनतामा नकािात्मक 
भार्ना िागृत हुन थालडेको छ । टडजिटलाइिडेिनका कािण िहि ि 
शीघ्र िडेर्ा पाइनडे भन्डे आमबझुाइ छ । ति व्यर्हािमा त्यो हुन निक्ा 
टडजिटलाइिडेिनप्रनत नै नकािात्मक प्रनतटक्रया आउन थालडेपलछ यिको 
काया्चन्वयनमा रु्नौती आउनडे गिडेको दडेखखएको छ । अनलाइन आर्डेदन 
टदएको एक र्ष्चिम्म पनन काम नहुनडे, स्ानीय तहमा िभ्चि डाउन ि 
सिस्टम फडे ल भएको भनै् िडेर्ाग्राहीका काम िमयमै हुन निक्डे  तथा 
टडजिटल प्रणाली िर््चिािािणलडे प्रयोग गन्च िहि नहुनडे गिडेका कािण 
पनन दीि्चकालमा टडजिटल नडेपाल अभभयानका लात्ग ठयूलो रु्नौती 
दडेखखएको छ । नबनातयािी हतािमा टडजिटल िडेर्ा िुरु नगिी 
ििोकािर्ालाहरूिँग पया्चप्त मारिामा छलफल गरिएमा िफल ि टदगो 
काया्चन्वयन हुनडे हँुदा यितफ्च  िकािात्मक र्ातार्िण ननमा्चण गरिनुपछ्च  । 
नर्गतमा िडे भए पनन प्रदडेश ि स्ानीय तहमा िहडेका नकािात्मक भार्ना 
हटाउन िटकएमा दडेशलडे टडजिटलाइिडेिनमा फड्को मानने िम्भार्ना 
प्ररु्ि छ । 

यििी दडेखखएका अर्िि ि रु्नौतीलाई कडे लाउँदा िार््चिननक िडेर्ा तथा 
िनताको दैननक िीर्नशैलीलाई िहि ि गुणस्िीय बनाउन ियूर्ना 
प्रनर्सिमाफ्च त टडजिटलाइिडेिनको नर्कल्प छैन । यिका लात्ग िमयमै 
आर्श्यक पयूर्ा्चिाि तथा िनशक्तिको नर्काि गनने एरं् आम िनिमुदाय 
तथा ििकािी कम्चर्ािीलाई प्रनर्सिको उपयोगबािडे िनर्डेतना फैलाउनडे 
काय्च िँगिँगै लत्गनुपनने दडेखखन्छ । ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग िार््चिननक 
िीर्नमा व्यापक बढ्दै गएको भए पनन दडेशको अथ्चतन्तलाई ठयूलो 
योगदान टदनडे प्रमुख क्डेरिको रूपमा यो क्डेरि स्ानपत हुन अझ ैिकडे को 
छैन । त्यिैलडे पया्चप्त लगानी, प्रनर्सि, दक् िनशक्तिको नर्काि, 
लगानीमैरिी नीनतगत तथा कानुनी व्यर्स्ाका िाथ ैआर्श्यक 
गुणस्िीय पयूर्ा्चिाि, नर्दु्त् ्ि इन्टिनडेटको िर््चिुलभतािटहत यिलाई 
अथ्चतन्तको महत्वपयूण्च खम्बाको रूपमा स्ानपत गनु्चपनने दडेखखन्छ।

नागरिकलडे खोिडेको टडजिटल िुशािनको अर्स्ा अझ ैकमिोि िहडे 
पनन टडजिटलाइिडेिनलडे ल्ाएको अर्ििलाई उपयोग गन्च िकडे  
िंिीयतापलछको नडेपाललडे ठयूलो छलाङ मान्च िक्कछ । प्रदडेश ि स्ानीय 
तहमा ििकािको भयूत्मकालाई िुदृढ गन्च टडजिटलाइिडेिनलाई िाम्ोिँग 
िदपुयोग गन्च िकडे  यिको प्रभार् दीि्चकालीन ि िुदृढ बनाउन िटकन्छ। 
यिलाई िाम्ो तयािीका िाथ असि बढाउन िटकयो भनडे नडेपाललाई िाम्ो 
ननतिा टदनडेमा कुनै शंका छैन ।

सेवाग्ाहवीका काम समयमै हुन नसके् तथा डिजजटल प्रणालवी 
सव्ससािारणले प्रयोग गन्स सहज नहुने गरेका कारण दवीघ्सकालमा 
डिजजटल नेपाल अजभयानका लागग ठूलो िुनौतवी देखखएको छ ।



खण् एक
संघवीय डिजजटल पररदृश्य
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लामो िािनीनतक िंक्रमण अन्त्य भई नया ँिंिीय लोकताम्न्तक 
िंनर्िान िािी भएपलछ नडेपाल आर्थक िमृत्धिको एकल एिडेन्ा ललएि 
अगाटड बढडेको छ । र्ालयू पन्धौ ंयोिना, दीि्चकालीन िोर् तथा टदगो 
नर्काि लक्ष्यहरू नडेपालको िमृत्धि ि िमुन्नतमै कडे न्दन्द्रत छन ्। ििकािका 
लक्ष्यहरू हासिल गन्च दडेशमा कृनष, पयूर्ा्चिाि, ऊिा्च, पय्चटन, ियूर्ना 
प्रनर्सि तथा औद्ोत्गक क्डेरिको नर्काि ि नर्स्ाि हुनु िरुिी छ । यी 
क्डेरिमध्डे अटहलडे दडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि प्रयोग द्तु गनतमा 
बढडेको छ । व्यापक रूपमा इन्टिनडेटको उपलब्धता तथा नर्दु्तीय 
िामग्रीको बढ्दो उपयोगका कािण िमािको अभभन् अगंको रूपमा 
ियूर्ना प्रनर्सि स्ानपत हुन थालडेको छ । दडेशभि इन्टिनडेटको िनत्व 
११६ प्रनतशत पुत्गिकडे कोमा ७३८ स्ानीय तह ि ६,१९० र्डामा 
इन्टिनडेट पहँुर् पुगडेको छ ।१ 

बढ्दो मोबाइल ि इन्टिनडेटको प्रयोगलडे टडजिटल प्रनर्सिलडे नडेपालको 
अथ्चतन्तमा भयूत्मका बढाउँदै लगडेको छ । ति नडेपाल ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगमा अन् मुलुकको दािँोमा ननकै पछाटड छ । यएुन ई–गभन्चमडेन्ट 
इन्डेक्स २०२० लडे नडेपाललाई इगभननेन्स डडेभलपमडेन्ट इन्डेक्समा 
१३७औ ंस्ानमा िाखडेको छ ।

दडेश िंिीयतामा गइिकडे पलछ नर्कािका प्राथत्मकता ननिा्चिण गनने तथा 
नतनको काया्चन्वयन गनने काय्च िंि, प्रदडेश ि स्ानीय तहमा बाटँडएको छ। 
िब ैप्रदडेश तथा स्ानीय तहलडे ियूर्ना प्रनर्सिलाई प्राथत्मकतामा िाखी 
टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा अगाटड ल्ाएका छन ्भनडे िार््चिननक 
िडेर्ालाई शीघ्र ि गुणस्िीय बनाउन तथा नर्दु्तीय िुशािनलाई 

ििकािलडे ल्ाउनडे आर्सिक योिना दीि्चकालीन िोर्, र्ार्षक बिडेट, 
नर्भभन् नीनत तथा ऐन एरं् प्रदडेश ििकािको तफ्च बाट ल्ाइनडे नीनत तथा 
काय्चक्रममाफ्च त यि क्डेरिलाई प्रर्द्ि्न गनने प्रयाि गरिएको छ । 

सरकारको दवीघ्सकालवीन सोि तथा १५औ ंयोजनामा सूिना प्रववधि

ििकािलडे ललएको दीि्चकालीन िोर्लडे नडेपाललाई नर्.िं. २१०० िम्म 

१ आर्थक सवनेक्षण २०७८/७९, अथ्न मन्तालय
२ पन्धध्र ंयोिना (२०७६/७७ - २०८०/८१), िातट्रिय योिना आयोग

काया्चन्वयन गन्च अनलाइनमा आिारित प्रणालीको प्रयोग बढाउँदै 
लगडेका छन ्। िोहीअनुिाि िंिीय ििकािका िाथ ैप्रदडेशहरूलडे पनन 
ियूर्ना प्रनर्सिमैरिी नीनत तथा कानुन ननमा्चण ि पयूर्ा्चिािको नर्कािलाई 
अगाटड बढाएका छन ्। ििकािलडे २०७६ मा ‘टडजिटल नडेपाल 
काय्चढारँ्ा २०१८’ को अर्िािणा असि ल्ाई ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगलाई व्यापक प्रयोगमाफ्च त अथ्चतन्तको महत्वपयूण्च टहस्ाको रूपमा 
यिलाई स्ानपत गनने प्रयाि गिडेको सथयो । यद्नप नडेपालमा यि क्डेरिको 
नर्काि तथा नर्स्ाि िनु रूपमा हुनुपनने, हो त्यो हुन िकडे को छैन ।यि 
क्डेरिलाई र्ास्र्मा िोिगािी तथा िािस्को प्रमुख स्ोतका रूपमा 
स्ापना गन्च िटकनडे प्रशस् िम्भार्ना छन ्भनडे आर्श्यक लगानीको 
कमी, पयूर्ा्चिाि गुणस्िीय ि पया्चप्त नहुनु तथा िनशक्ति अभार् यि 
क्डेरिको रु्नौतीको रूपमा दडेखखएका छन ्। ििकािलडे िमिामययक 
नीनतगत तथा कानुनी िुिाि, पयूर्ा्चिाि ननमा्चण एरं् दक् िनशक्तिको 
नर्काि गिी यि क्डेरिलाई अथ्चतन्तमा उल्डेख्य योगदान टदन िक्डे  
क्डेरिको रूपमा स्ानपत गनु्चपनने दडेखखन्छ । ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि 
नर्स्ािमा प्रदडेश ििकाि ि स्ानीय ििकािको पनन उचतिकै योगदान 
िहन्छ । त्यिैलडे दडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको बहृतिि नर्कािका लात्ग िंिीय 
ििकािबाहडेक प्रदडेश ि स्ानीय ििकािको भयूत्मका बढाउन दडेखखएका 
अर्िि, रु्नौती ि अर्को बाटोबािडे हालै िात ैप्रदडेशमा अन्तिटक्रयािमडेत 
आयोिना भए । नतनै अन्तिटक्रयामा नर्ज्हरू तथा ििोकािर्ालालडे 
व्यति गिडेका नर्र्ािहरू तथा नडेपाल ििकािका नर्भभन् दस्ार्डेिहरूको 
अध्यनका आिािमा प्रदडेश टडजिटल परिदृश्य तयाि गरिएको हो । 

र्ार्षक औषत १०.५ प्रनतशत आर्थक र्तृ्धिमाफ्च त प्रनतव्यक्ति आय 
१२,१०० अमडेरिकी डलििटहत उच्च आयस्ि भएको मुलुकको रूपमा 
स्ानपत गरिनडे लक्ष्य ललइएको छ ।२  त्यिैगिी नर्.िं. २०८१ िम्म 
र्ार्षक औषत १०.५ र्तृ्धििटहत प्रनतव्यक्ति आय १,५९५ डलि पुया्चउनडे 
ि नर्.िं. २०८७ िम्म टदगो आर्थक नर्काि लक्ष्यहरू हासिल गिी उच्च 
मध्म आय भएको मुलुकको रूपमा स्िोन्नत गन्च र्ार्षक औषत १०.३ 

पृष्ठभगूम

सूिना प्रववधिसम्बन्वी लक्ष्यहरू
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प्रनतशत आर्थक हासिल गनने ििकािको लक्ष्य छ ।३  यी महत्वपयूण्च लक्ष्य 
हासिल गन्च दडेशलडे कृनष, उद्ोग, पय्चटन, ियूर्ना प्रनर्सि, भशक्ा, 
स्ास्थ्यलगायतका क्डेरिमा महत्वपयूण्च उपलब्ब्ध हासिल गनु्चपनने हुन्छ । 

ििकािलडे तय गिडेको दीि्चकालीन िोर्लडे दडेशको िामाजिक, आर्थक 
रूपान्तिणका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सि तथा िञ्ाि पयूर्ा्चिाि, एरं् शािकीय 
िुिाि ि िुशािन अभभर्तृ्धिलाई प्रमुख र्ाहकमध्डेमा िाखडेको छ । 
दीि्चकालीन िोर्लडे िडेर्ाक्डेरिमा र्ार्षक औषत १०.९ प्रनतशत र्तृ्धि गिी 
शतप्रनतशत इन्टिनडेटको पहँुर्िटहत जिटडपीमा यि क्डेरिको अशं ६१ 
प्रनतशत पुया्चउनडे लक्ष्य ललएको छ । िाथ,ै दीि्चकालीन िोर्लडे िञ्ाि 
क्डेरिमा िर््चिुलभ प्रनर्सिको उच्चतम प्रयोग तथा िंस्ागत क्मता 
नर्कािमा िोड टदनुका िाथ ैएकीकृत टडजिटल िडेर्ा प्रर्द्ि्न गनने तथा 
िुशािन कायम गनने काय्चमा ियूर्ना प्रनर्सिको बढ्दो प्रयोगमाफ्च त 
टडजिटल रूपान्तिणका बहुआयात्मक पक्लाई काया्चन्वयन गनने 
अर्िािणा ल्ाएको छ । 

त्यिैगिी १५औ ंयोिनालडे पनन ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिलाई िानष्टरिय 
नर्कािको प्रमुख िंर्ाहकका रूपमा ललई आमिञ्ाि दूििञ्ाि तथा 

ियूर्ना प्रनर्सिमा िब ैनागरिकको पहँुर् तथा उच्चतम उपयोग िुननजचित 
गिी आमनागरिकको िीर्नस्िमा गुणात्मक परिर्त्चनमाफ्च त दडेशलाई 
ियूर्ना प्रनर्सियतुि िाष्टरि बनाउनडे िोर् ललएको छ । नर्िं २०७९ िम्ममा 
अनतकम नर्कसित मुलुकबाट नर्कािशील दडेशमा स्िोन्नत गनने ि नर्िं 
२०८७ िम्ममा टदगो नर्काि लक्ष्यलाई हासिल गनने िोर्िटहत उच्च 
मध्म आयस्ि भएको मुलुकमा पुग्नडे गिी १५औ ंयोिना तिु्चमा 
गरिएको हो । 

 हाल िानष्टरिय अथ्चतन्तमा ियूर्ना प्रनर्सि क्डेरिको योगदान एक 
प्रनतशतभन्ा पनन कम िहडेको अर्स्ामा १५औ ंयोिनालडे यि क्डेरिको 
योगदान १.६ प्रनतशत पुया्चउनडे लक्ष्य ललएको छ । हालै गरिएको एक 
अनौपर्ारिक अध्यनलडे भनडे टडेललफोन ि इन्टिनडेट क्डेरिलडे १५,००० 
िनालाई िोिगािी टदएको छ । कडे न्द्रीय तथ्ाकं नर्भागको 
आकंडाअनुिाि िन ्२०१०/११ मा टडेललफोन ि इन्टिनडेट क्डेरिको 
योगदान जिटडपीको १.४ प्रनतशत िहडेकामा िन ्२०१७/१८ मा बढडेि 
३.३ प्रनतशत पुगडेको छ ।

स्रोतः पन्धध्र योिना, िातट्रिय योिना आयोग 

स्रोतः पन्धध्र योिना, िातट्रिय योिना आयोग 

सोि ियूर्ना प्रनर्सियतुि िाष्टरि

लक्ष्य आमिंर्ाि दिु िंर्ाि तथा ियूर्ना प्रनर्सिमा िब ैनागरिकको पहँुर् तथा उच्तम उपयोग िुननजचित 
गिी आम नागरिकको िीर्न स्िमा गुणात्मक परिर्त्चन ल्ाउनडे 

उदे्श्य १. िब ैनागरिकमा िंर्ाि तथा ियूर्ना प्रनर्सिको िहि पहँुर् तथा उपयोग नर्स्ाि गनु्च ।
२. िंर्ाि तथा ियूर्ना प्रनर्सिको िडेर्ालाई िर््चिुलभ भिपदको ि गुणस्िीय बनाउनु 
३. िंर्ाि तथा ियूर्ना प्रनर्सिमा आिारित उद्ोगको नर्काि गिी िोिगािी र्तृ्धि गनु्च 

रणनवीवत १. ियूर्नामा िब ैनागरिकको पहँुर् तथा उपयोग िुननजचित गनने ।
२. पयूण्च प्रडेि स्तन्तता िुननजचित गददै आमिंर्ािमा नागरिकको पहँुर् नर्स्ाि गनने ।
३. दूििंर्ाि एरं् ब्ोडव्याण् िडेर्ाको पहँुर् दडेशभि पुया्चउनडे 
४. टडजिटाइिडेशनमाफ्च त िामाजिक आर्थक ि शािकीय व्यर्स्ामा िुिाि गनने ।
५. हुलाक िडेर्ालाई िंस्ागत पुनिसंिर्ना गिी स्ायति प्रनतस्पिमी ि व्यर्िाययक बनाउनडे 
६. र्लचर्रि क्डेरिको पयूर्ा्चिाि नर्काि गिी उद्ोगको रुपमा नर्काि तथा प्रर्धि्चन गनने ।
७. िुिक्ण मुद्णको व्यर्स्ा गनने ।

 २०७५/७६ (आिार वष्स) २०८०/८१ (लक्ष्य)
कुल ग्ाहस् उत्ादनमा सूिना तथा प्रववधि के्षत्को योगदान ०. ८ प्रनतशत १. ६ प्रनतशत
इन्टरनेटमा पहँुि प्राप्त जनसंख्ा ६५. ९ प्रनतशत ८० प्रनतशत
टेचलफोनको सबै प्रकारका घनत्व १३७ प्रनतशत ९८ प्रनतशत
अनलाइन माफ्स त सरकारवी सेवा प्रवाह  २० प्रनतशत ५५ प्रनतशत

१५औ ंयोजनाको अपेक्क्षत उपलह्धि 

दवीि्सकालवीन सोिको लक्ष्य, उदे्श्य र रणनवीवत

३ पन्धध्र ंयोिना (२०७६/७७ - २०८०/८१), िातट्रिय योिना आयोग
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पन्ौ ंयोिनालडे ‘नर्काि ननमा्चण, िोिगािी, िुशािन एरं् िार््चिननक 
िडेर्ा प्रर्ाहमा गुणस्ि ि प्रभार्कािीता अभभर्तृ्धि गन्च प्रदडेशलडे प्रमुख 
भयूत्मका ननर्ा्चह गननेछन’् भनडेको छ । िाथ,ै स्ानीय तहबाट पनन 
िडेर्ालाई िमार्डेशी, व्यर्िाययक, प्रनतस्पिमी, िडेर्ामुखी ि स्ाबलम्बी 
बनाउँदै स्ानीय िुशािन कायम गरिनडे उल्डेख गिडेको छ ।

कुनै दडेशमा टफक्स्ड ब्ोडव्यान् इन्टिनडेट प्रयोगमा भएको हिडेक १० 
प्रनतशत नर्न् ुर्तृ्धिलडे नर्कसित िाष्टरिमा कुल जिटडपीमा अनतरिति १.२१ 
प्रनतशत ि नर्कािशील िाष्टरिमा १.३८ प्रनतशत र्तृ्धि हासिल हुनडे गिडेको 
नर्श्वर् बैंकको एक प्रनतर्डेदनलडे िनाएको छ ।४  नडेपाललडे लक्ष्य गिडे 
अनुिाि नर्ि २०८७ िम्म मध्म आयभएको दडेश बन् कम्ीमा पनन ८ 
प्रनतशत दडेखख १० प्रनतशतका दिलडे इन्टिनडेट प्रयोगकता्चहरु बढ्नु 
पननेछ।५ 

सूिना प्रववधिका लागग नवीवतगत तथा कानूनवी प्रयासहरु 

ििकािलडे ललएका लक्ष्यहरु हासिल गन्च ियूर्ना प्रनर्सि क्डेरिको महत्वपयूण्च 
भयूत्मका िहनडे कुिामा किैको पनन नर्मनत छैन । ििकािलडे पनन नडेपालमा 
ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि िार््चिननक िडेर्ा तथा आम िनतामा यिको 
प्रयोगलाई प्रोत्ाटहत गनने उद्डेश्यलडे नर्भभन् नीनतगत तथा कानयूनी 
प्रयािहरु गिडेको छ । कनतपय यस्ा प्रयािहरु िंिीय ििकािमाफ्च त 
भएका छन ्भनडे प्रदडेशहरुलडे पनन आआफ्नै नीनत तथा योिनाहरु माफ्च त 
यि क्डेरिलाई उच्च प्राथत्मकतामा िाखडेका छन ्। यिक्डेरिलाई क्रत्मक 
रुपमा िनस्िमा पुया्चई िानष्टरिय अथ्चतन्तमा योगदान बढाउदै लानडे 
काय्चमा ननिीक्डेरिलडे त नडेतृत्वदायी भयूत्मका खडेलै् मारि आएको छैन 
िमिामयीक नीनतगत तथा कानयूनी िुिािका लात्ग िमडेत महत्वपयूण्च 
िल्ाह ि िुझार् टदंदै आएको छ । िन ्२०१९मा ननमा्चण नडेपाल 
ििकािलडे िार््चिननक गिडेको टडजिटल नडेपाल फ्डे मर्क्च  ननमा्चणमा 
ननिीक्डेरि नर्ज् तथा व्यर्िायीहरुको महत्वपयूण्च भयूत्मका िहडेको सथयो । 
टडजिटल प्रनर्सिलाई अथ्चतन्तको प्रमुख र्ाहकको रुपमा 
प्राथत्मकताकािाथ नर्काि, प्रयोग ि नर्स्ाि गिडेमा नडेपाललाई नर्श्व 
अथ्चतन्तिँग िोड्न िटकनडे छ । यिको लात्ग टडजिटल नडेपाल 
फ्डे मर्क्च मा टडजिटल फाउन्डेशन,  कृनष, स्ास्थ्य, भशक्ा, ऊिा्च, पय्चटन, 
नर्ति ि िहिी पयूर्ा्चिाि   गिी आठर्टा क्डेरिमा ८० र्टा टडजिटल 
अग्रििता िमडेटडेको छ ।

टडजिटल नडेपाल काय्चक्रमलडे नडेपाललाई ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग माफ्च त 
िामाजिक आर्थक र्तृ्धि हासिल गनने िक्म बनाउन तयाि गरिएको हो । 
टडजिटल नडेपालको अर्िािणा हासिल गन्च टडजिटल आर्धितालाई 
प्रमुख प्राथत्मकतामा िाख्ु पनने, िक्म नर्तिीय प्रणालीको नर्कािलाई 
िहिीकिण गनु्चपनने, ननिी क्डेरिको िहभात्गता बढाउनडे, प्राथत्मकता 
प्राप्त क्डेरिमा प्रत्यक् नर्दडेशी लगानी प्रोत्ाटहत गनु्चपनने तथा ििकािी 

कम्चर्ािीलाई टडजिटल िडेर्ाको लात्ग तयाि ि िक्म बनाउनु पनने 
आर्श्यकता छ । इन्टिनडेटको नर्स्ाि ि गुणस्िीय पहँुर् िटहत ियूर्ना 
प्रनर्सिको नर्कािमा उपयोग गन्च टडजिटल नडेपाल फ्डे मर्क्च लडे नर्भभन् 
अग्रििताहरुको आर्श्यकता औल्ाएको छ । 

टडजिटल अनुकुलनका लात्ग दक् िनशक्तिको नर्काि,  प्रनर्सि ि 
पयूर्ा्चिािको नर्काि, इन्टिनडेटको पहँुर् हिडेक नागरिकको मौललक 
असिकाि, िडेर्ाको नर्स्ाि ि गुणस्ि र्तृ्धिको लात्ग स्पडेक्टरिममा िुिाि 
दडेशभि फाइर्ि अनटिक नडेटर्क्च को नर्स्ाि एरं् टडजिटल भशक्ामा 
लगानी आर्श्यक छ ।६  त्यिैगिी िानष्टरिय व्ोडव्याण् नीनत, २०७१ लडे 
दडेशभि व्ोडव्यान्को पहँुर् ि उपलव्ितालाई दडेशभि गुणस्िीय बनाउनडे 
कुिामा िोड टदएको छ । त्यस्,ै नर्दु्तीय कािोकाि ऐन, २०६७ लडे 
नर्दु्तीय कािोर्ािलाई व्यर्स्स्त बनाउन खोिडेको छ । िाथ ैगभन्चमडेन्ट 
इन्टिप्राइिडेि आर्र्टडेक्चि, तथा नडेपाल इ-गभननेन्स इन्टिअपिडेनर्ललटी 
फ्डे मर्क्च लडे पनन नडेपाललाई टडजिटलाइिडेशनका लात्ग महत्वपयूण्च आिाि 
िृिना गिडेका छन ्।  टडजिटल प्रनर्सिलडे िनिमुदायको लात्ग िडेर्ा 
िर््चिुलभ ि िहिमारि होइन िमग्र दडेशको आर्थक र्तृ्धिलाई नै ठुलो 
योगदान टदनडे गिडेको तथ्ाङ्क छ । यििी ििकािबाट िािी भएका 
कानयूनी तथा नीनतगत दस्ार्डेिलडे नडेपाललाई टडजिटलाइिडेिन गन्च 
महत्वपयूण्च आिाि ननमा्चण भएको छ । िानष्टरिय ियूर्ना तथा िंर्ाि प्रनर्सि 
नीनत,२०७२लडे नडेपाली िमािलाई द्तु रुपमा नर्काि भएको आइसिटी 
क्डेरिको नर्कािलाई उपयोग गनने गिी ज्ान तथा ियूर्नामा आिारित 
िमािको रुपमा नर्काि गनने प्रयाि गिडेको छ । 

गत आर्थक र्ष्च २०७८/७९ मा मारि ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सि क्डेरिलाई 
ननिन्तिाता टदंदै ‘ िानष्टरिय िाइबि िुिक्ा िणनीनत, २०७८’ स्ीकृत गिी 
काया्चन्वयनमा ल्ाएको छ । त्यिैगिी िानष्टरिय ियूर्ना प्रनर्सि नर्काि 
ित्मनत गठन (तडेस्ो िंिोिन) आदडेश, २०७८ ि   ििकािी काया्चलयको 
र्डेर्िाइट ननमा्चण तथा व्यर्स्ापन ननदनेभशका, २०७८ स्ीकृत भएका 
तथा नागरिक एप िंर्ालन तथा व्यर्स्ापन ननदनेभशका, २०७८ तथा 
फाइभ िी लगायत नया ँप्रनर्सि िम्बन्ी काय्चनर्सि,२०७८ िािी भै 
िंर्ालनमा आएका छन ्।७ 

४ World Bank Report (2016): Exploring the Relationship Between Broadband and Economic Growth, World Bank: Background Paper 
– Digital Dividends

५, ६ Digital Nepal Framework, 2019: Unlocking Nepal’s Growth Potential. The Ministry of Communication and Information 
Technology, Government of Nepal

७ आर्थक सवनेक्षण २०७८/७९, अथ्न मन्तालय
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बुं दा नं योजनाहरु

२७८ ‘िाइबि िुिक्ाको िुननजचितता: एक्ाइिौ ंशताब्ीको आर्श्यकता’ भन्डे अर्िािणालाई काया्चन्वयन गन्च 
िानष्टरिय िाइबि िुिक्ा कडे न्द्रको स्ापनाको काय्च अगाटड बढाइनडे। उति कडे न्द्रलाई  िाइर्ि िुिक्ाको नर्षयमा 
अनुिन्ान तथा नर्काि  िाइर्ि िुिक्ा प्रर्धि्चन तथा टडजिटल फोिडेस्न्सक अनुिन्ान िम्बन्ी 
असिकािप्राप्त ननकायको रुपमा नर्काि गरिनडे । नडेपाल ििकािका नर्दु्तीय प्रणालीहरुको िाइबि िुिक्ा 
पिीक्ण गनने व्यर्स्ा त्मलाइनडेछ ।

२७९ दिुिंर्ाि िडेर्ालाई गुणस्िीय प्रभार्कािी ि िर््चिुलभ बनाइनडे । इन्टिनडेट िडेर्ालाई िर््चिुलभ रुपमा 
उपलव्ि गिाउन इन्टिनडेट िडेर्ा शुल्क िटाइनडे । 

२८० बाकँडे को कोहलपुि ि लललतपुिको खुमलटािमा डाटा िडेन्टिको भौनतक पयूर्ा्चिाि ननमा्चण गनने काय्च प्रािम्भ 
गरिनडे । ििानमा डाटा िडेन्टि ि बटुर्लमा इन्टिनडेट एक्सर्डेन्ि िडेन्टि ननमा्चणको िम्भाव्यता अध्यन   
गरिनडे । िानष्टरिय ियूर्ना प्रनर्सि कडे न्द्रको क्मता नर्कािका िाथ ैटडिास्टि रिकभिी िडेन्टि स्ापना गरिनडे ।

२८३ टडजिटल नडेपाल फ्मर्क्च  २०७६ काया्चन्वयन गिी पटहलो र्िणमा िंिीय मन्तालयहरुलाई टडजिटल 
काया्चलयमा रुपान्तिण गरिनडे । स्ानीय तहिम्म ब्ोडव्याण् िडेर्ाको पहँुर् नर्स्ाि गरिनडे ।ियूर्ना महामाग्च, 
डाटा िडेन्टि, इन्टिनडेट एक्सर्डेन्ि िडेन्टि, अनलाइन िडेर्ा ि नर्दु्तीय भयूतिानी िम्बन्ी ियूर्ना प्रनर्सि 
पयूर्ा्चिाि नर्काि गन्च बिडेट नर्ननयोिन गरिएको ।

३९५ नडेपाल बाटहि िफ्टर्डेयि, नर्दु्तीय िडेर्ा, नर्जिनडेि प्रोिडेि आउटिोर्िङ र्ा यस् ैप्रकृनतका ियूर्ना प्रनर्सिमा 
आिारित िडेर्ा प्रदान गिी नर्दडेशीमुद्ा आि्चन गनने व्यक्तिलाई िो बमोजिमको आयमा एक प्रनतशतमारि 
कि लाग्नडे व्यर्स्ा गरिएको ।

७१ उच्च ननया्चत िंभार्ना भएका क््लिकंि सिमडेन्ट, स्स्टल, फुटर्डेि, प्रशोसित पानी लगायतका र्स्हुरु ि ियूर्ना 
प्रनर्सिमा आिारित नर्जिनडेश प्रोिडेि आउटिोर्िङ िस्ा िडेर्ाहरु पटहर्ान गिी ननया्चत प्रर्धि्चन गरिनडे । 
यस्ा र्स्कुो ननया्चतमा ८ प्रनतशतिम्म नगद अनुदान टदइनडे ।

११६ कृनष तथा र्न, पय्चटन, पयूर्ा्चिाि, ियूर्ना प्रनर्सि, औद्ोत्गक ि ििडेलु तथा िाना उद्ोगलाई िोिगािी 
सिि्चनाको स्म्भको रुपमा नर्काि गरिनडे ।

१६९ नया ँतथा उदयमान नर्षयमा उच्च भशक्ाको अध्यनको अर्िि स्डेदशभभरि ैप्रदान गिी उच्च भशक्ाका 
लात्ग नर्दडेशिानडे प्रर्चृति न्यून गन्च िार््चिननक ननिी िाझडेदािी अर्िािणामा अन्तिा्चनष्टरिय स्िको ियूर्ना 
प्रनर्सि अध्यन प्रनतष्ठान स्ापना गन्च िहिीकिण गरिनडे ।

आर्थक वष्स २०७९/८० को बजेटमा सूिना प्रववधि 

ििकािको आर्सिक योिना दीि्चकालीन िोर् र्ार्षक बिडेट र्ार्षक 
नीनत तथा काय्चक्रम  कानयूनी तथा नीनतगत िुिाि माफ्च त िंिीय तथा 
प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको नर्कािलाई प्राथत्मकतामा िाख्दै 
आएको छ । प्रदडेश स्िमा नै यि क्डेरिलाई अगाटड बढाउन प्रदडेशहरुलडे 
टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा अगाटड ल्ाएका छन ्भनडे ियूशािनका 
लात्ग आआफ्नै क्मता ि आर्श्यकता अनुिाि योिनाहरु तयाि गिडेका 
छन ्। प्रदडेश टडजिटलाइिडेशनका लात्ग भएका प्रयाि दडेखखएका रु्नौनत 
ि अर्िि ि अर्को बाटो बािडे आईसिटी फाउण्डेिन नडेपाललडे हालै िब ै
प्रदडेशमा आयोिना गिडेको टडजिटल िम्बादमा पया्चप्त छलफल भएका 
सथए । यही आिािमा प्रदडेशको टडजिटल परिदृश्य गरिएको छ ििमा 
प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि प्रयोगको अर्स्ालाई चर्रिण 
गरिएको छ। िानष्टरिय स्िमा छलफलका लात्ग यही अिाि ४ ि ५ गतडे 

काठमाडौमंा आयोिना गन्च लात्गएको टडजिटल कन््लिडेभलडे यी नर्षयमा 
थप नर्स्ािमा ििोकािर्ालाहरुिँग छलफल गिी यि क्डेरिको नर्कािका 
लात्ग आगामी र्ाटी ननिा्चिण गनने अपडेक्ा ललन िटकन्छ ।

स्रोतः पन्धध्र योिना, िातट्रिय योिना आयोग 
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खण् दईु
प्रदेशको नवीवत तथा काय्सक्रम
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आर्थक वष्स २०७९/८० को नवीवत तथा काय्सक्रममा सूिना प्रववधि 

प्रदडेशहरुलडे नर्गत कडे ही र्ष्च दडेखख ियूर्ना प्रनर्सिलाई प्राथत्मकता टदइ 
टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणालाई मुत्च रुप टदन खोजििहडेका छन ्। िडेर्ा 
प्रर्ाहमा िुिाि पयूर्ा्चिाि ननमा्चण ििकािी ियूर्नाको िुिक्ाका िाथ ै
उत्ादन तथा नर्तिणा एकरुपता ल्ाउनडे ननिी लगानी  आकर्षत गनने 
डडेटार्डेि ननमा्चण तथा व्यर्स्ापन िनशक्तिको क्मता नर्काि ियूर्ना 

प्रणालीमा िुिाि भशक्ा तथा स्ास्थ्य  क्डेरिमा टडजिटलाइिडेशनलाई 
प्रोत्ाटहत गनने लगायतका काय्चक्रमहरु प्रदडेशहरुलडे यि आर्थक र्ष्चको 
नीनत तथा काय्चक्रममा िमार्डेश गिडेका छन ्। ियूर्ना प्रनर्सि िम्बन्ी 
नीनत तथा काय्चक्रमको प्रदडेशगत नर्र्िण ननम्न प्रकाि छः  

प्रदेश नवीवतगत व्यवस्ा

प्रदेश १ १) यातायात िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग गिी र्षषौदडेखख नर्तिण गन्च बाकँी िहडेका 
िर्ािीर्ालक अनुमनतपरि नर्तिण गरिनडे । 

२) ििकािी ियूर्ना प्रणालीलाई िुिभक्त, व्यर्स्स्त ि उपयोगी बनाउन तथ्ाकं ि ियूर्ना 
प्रणालीको उत्ादन एर्म ्िञ्ालनमा एकरुपता कायम गरिनडे । 

३) नर्द्ालय तहको भशक्ालाई गुणस्िीय, प्रनतस्पिमी, िीपयतुि ि ियूर्ना प्रनर्सिमैरिी  बनाउन 
प्रदडेश भशक्ा नीनत तिु्चमागिी काय्चन्वयन गरिनडे । 

४) िमृधि अथ्चतन्तिको आिाि तयाि गन्च प्रदडेशको आर्थक नर्कािको िंर्ाहकको  रुपमा 
ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिमा ननिी  लगानी आकर्षत गरिनडे । 

५) िािश्व व्यर्स्ापनमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग बढाउँदै रु्हार्ट ननयन्तण गरिनडे । 
६) ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग, अन्तिननकाय िमन्वय ि िोखखममा आिारित परिपालानाको 

माध्मबाट अनौपर्ारिक आर्थक गनतनर्सि ननयन्तण गरिनडे । 
७) िञ्ाि क्डेरिलाई पयूर्ा्चिाियतुि प्रनर्सिमैरिी बनाइनडे  । 

मिेश प्रदेश १) प्रदडेशको िमग्र आर्थक गनतनर्सिलाई प्रोत्ाहन हुनडे गिी आन्तरिक िािस् नीनत 
परिर्ालन गरिनडेछ । प्रदडेश िािस् प्रशािनलाई िंस्ागत िुदृढीकिण गन्चको लात्ग 
िािस्िम्बन्ी कानयून तिु्चमा प्रादडेभशक िंगठन ढारँ्ा ननमा्चण,  िनशक्तिको क्मता 
नर्काि ि ियूर्ना तथा िंर्ाि प्रणालीको अबलम्बन गरिनडे ।

२) अनतक्रत्मत क्डेरि ि र्न्िन्त ुहटस्पटहरुको तथ्ाकं िंकलन  इन्डेन्टरिी तयाि गिी टडजिटल 
डाटार्डेि तयाि पािी ननयन्तण ि व्यर्स्ापन योिना बनाई काया्चन्वयन गरिनडे । 

३) प्रदडेशभभरिका िब ैनर्द्ालयहरुको खानडेपानी ि िििफाई स्च्ताको लात्ग अनलाइन 
डाटार्डेि तयाि गरिनडे । त्यिको लात्ग आर्श्यक पयूर्ा्चिाि ननमा्चणतफ्च  क्रमशः काया्चन्वयन 
गरिनडे । 

४) प्रदडेशका िामुदाययक नर्द्ालयहरुमा कक्ा १२ मा अध्यनित छारिाहरुलाई कम्प्टुि 
प्रनर्सिमा पहँुर् पुया्चउन एक थान ल्ापटप िहयोग स्रुप टदइनडे । 

५) िर्ािी र्ालक अनुमनत परिको ललखखत तथा प्रयोगात्मक पिीक्ा टडजिटल माध्मबाट 
स्र्ाललत प्रणालीअनुिाि गन्च भौनतक पयूर्ा्चिािको ननमा्चण गरिनडे । 

६) यातायात ि मालपोत काया्चलयहिमा िडेर्ाग्राहीलाई िािश्व नतन्च लामो  लाइन बस्पुनने 
अर्स्ालाई ननमु्चल पान्च ि िुलभ िडेर्ा प्रर्ाहको लात्ग अनलाइन पडेमडेण्ट गडेटर्डे को नर्काि 
गिी अनलाई प्रणालीबाट िािश्व भुतिानी काय्च यिै र्ष्चदडेखख थाललनडे । 

७) प्रदडेशअन्तग्चतका ननकायको िंस्ागत नर्काि ि कम्चर्ािीको क्मता अभभर्तृ्धि गिी 
नर्दु्तीय शािनको माध्मबाट शािटकय िुिाि गिी िार््चिननक िडेर्ा प्रर्ाहलाई 
प्रभार्कािी बनाइनडे । 
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बागमतवी प्रदेश १) प्रदडेशभभरिका स्ास्थ्य िंस्ाहरुको अभभलडेख ि प्रनतर्डेदन काय्चलाई व्यर्स्स्त गन्च टडजिटल 
स्ास्थ्य ियूर्ना प्रणाली लागु गरिनडे । 

२) िामुदाययक नर्द्ालयको गुणस्ि अभभर्तृ्धिका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सि प्रयोगशाला स्ापना 
गनने काय्चक्रमलाई ननिन्तिता टदइ थप नर्द्ालयमा नर्स्ाि गरिनडे । 

३) िहकािी व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणाली माफ्च त िहकािी क्डेरिको तथ्ाकं िंकलन ि 
अद्ार्सिक गिी व्यर्स्स्त गरिनडे । 

४) अनौपर्ारिक क्डेरिमा काय्चित श्रत्मकहरु तथा स्िोिगाि श्रत्मकहरुलाई िामाजिक 
िुिक्ाको दायिामा ल्ाउनको लात्ग स्ानीय तहिँगको िहकाय्चमा श्रम ियूर्ना प्रणालीको 
थालनी गरिनडे । 

५) प्रदडेशमा िञ्ािग्राम, ियूर्ना कडे न्द्र, आइटी पाक्च  स्ापना गरिनडे । प्रदडेशभभरि िहडेका नर्दु्तीय 
िञ्ाि माध्मको दता्च, इिाित तथा नर्ीकिण प्रदडेशमै गन्च प्रोत्ाटहत गरिनडे । त्यस्ा 
िञ्ाि गृहहरुको प्रभार्कािी ननयमनका लात्ग प्रदडेश िञ्ाि प्रासिकिण स्ापना गरिनडे। 

६) प्रदडेशलाई टडजिटल प्रदडेशको रुपमा नर्काि गन्च िब ैक्डेरिमा ियूर्ना प्रनर्सिलाई नर्स्ाि गिी 
ियूर्ना प्रनर्सिमा आिारित व्यर्हारिक योिना ि िणनीनत बनाउनडे नीनत ललइनडे । 

७) आयोिना बैंक ियूर्ना प्रणाली ि मध्मकालीन खर््च िंिर्ना ियूर्ना प्रणालीलाई 
काया्चन्वयनमा ल्ाइनडे । 

८) प्रदडेश मन्तालयगत बिडेट ियूर्ना प्रणालीलाई अद्ार्सिक ि स्िोन्ती गिी प्रयोगकता्चमैरिी 
बनाउदै लत्गनडे । ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग माफ्च त ििकािको बिडेट तिु्चमा, खर््चको 
लडेखाकंन, अभभलडेख तथा प्रनतर्डेदन प्रणालीमा एकरुपता ल्ाई नर्तिीय अनुशािन कायम 
गनने काय्चलाई व्यर्स्स्त गददै लत्गनडे । 

९) िािश्व व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणाली नर्काि गिी प्रदडेश ििकािको िािश्विँग िम्बम्न्त 
ियूर्ना ि अभभलडे प्रणालीलाई व्यर्स्स्त बनाइनडे । 

गण्की प्रदेश १) स्ास्थ्य िडेर्ालाई लछटोछरितो ि तथ्ाकं व्यर्स्ापनलाई प्रभार्कािी बनाउन प्रदडेश 
मातहतका िब ैअस्पतालमा नर्दु्तीय स्ास्थ्य अभभलडेख प्रणाली िञ्ालन गरिनडेछ । िाथ ै
स्ास्थ्य ियूर्ना व्यर्स्ापन प्रणाली िुिाि गिी स्ास्थ्य िडेर्ाको िुदृढीकिण गरिनडे ।

२) नडेपाल ििकािको िहयोग ि िहकाय्चमा चर्टकत्ा नर्ज्ान ि ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी नर्षयको 
अध्यन अध्ापन काय्चलाई अगाटड बढाइनडे । 

३) ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिलाय्च भशक्ण सिकाइ ि शैभक्क व्यर्स्ापन प्रणालीको अभभन् 
अगंका रुपमा नर्काि गिी िुदृढीकिण गरिनडे । 

४) श्रम बिािलाई व्यर्स्स्त बनाउनका लात्ग नडेपाल ििकाि तथा स्ानीय तहिँगको 
िमन्वयमा िोिगाि िडेर्ा कडे न्द्र ि िोिगाि ियूर्ना कडे न्द्रलाई प्रभार्कािी बनाइनडे । 

५) गण्कीमा उपलब्ध िडेर्ा िुनर्िा िहिताका िाथ ललन िक्डे  बनाउन पोखिामा अत्यािनुनक 
प्रनर्सिमा आिारित गण्की पय्चटन ियूर्ना कडे न्द्र स्ापना गरिनडे ।

६) यातायात व्यर्स्ा काया्चलयहरु ियूर्ना  प्रनर्सिमैरिी बनाई िडेर्ा प्रर्ाहलाई थप प्रभार्कािी 
बनाइनडे । िर्ािी िािनको कि दस्िु अनलाइन प्रणालीबाट भुतिानी गन्च िक्डे  व्यर्स्ा 
त्मलाइनडे । 

७) िलउत्न् प्रकोपको न्यूनीकिण ि िािमाग्चमा हुनडे नर्पद व्यर्थपनका लात्ग िोखखमयतुि 
क्डेरिमा पयूर््च ियूर्ना प्रणाली िडान गिी व्यर्स्स्त गरिनडे। 

८) प्रदडेश गौिर्को आयोिना ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च  ननमा्चण गन्च िग्ा प्राब्प्त गिी िम्भाव्यता 
अध्यन िम्न् भइिकडे कोलडे नर्स्तृ परियोिना प्रनतर्डेदन तयािी गिी थप काय्चहरु असि 
बढाइनडे । 

९) प्रदडेशका ियूर्ना तथा तथ्ाकंलाई व्यर्स्स्त ढंगबाट िुिभक्त िाख्का लात्ग नडेपाल 
ििकाििँगको िमन्वय तथा स्ानीय तहिँगको िहकाय्चमा प्रदडेश डाटा िडेन्टि स्ापनाका 
लात्ग आर्श्यक तयािी गरिनडे ।
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लुम्म्बनवी प्रदेश १) प्रदडेशका आम नागरिक ि प्रदडेश ििकािका बीर् ियूर्ना आदान प्रदानमा िहिता ल्ाउन 
एरं् प्रदडेशर्ािीका गुनािाहरूलाई िमयमै िम्बोिन गिी िडेर्ा प्रर्ाहमा िुिाि ल्ाउन हडेलो 
मुख्यमुन्ती कक् स्ापना गिी िञ्ालनमा ल्ाइएको ।

२) टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणलाई प्रभार्कािी रुपमा काया्चन्वयन गन्च िुर्ना प्रनर्सिको 
उच्चतम उपयोग गददै लत्गएको  । िार््चिननक िडेर्ालाई िहि, ििल, िुलभ बनाउन 
अनलाईन ि नर्दु्तीय माध्ममाफ्च त िडेर्ा प्रदान गन्च प्रदडेश ििकािलडे िटक्रयतापयूर््चक 
काय्चिम्ादन  गरििहडेको  । 

३) प्रदडेशबाट प्रदान गरिनडे स्ास्थ्य िडेर्ाको ियूर्नालाई टडजिटल प्रणालीमाफ्च त एकीकृत 
स्ास्थ्य ियूर्ना प्रणाली को रुपमा नर्काि गरिनडे । 

४) नर्पन्, सिमान्तकृत तथा मुक्लिम छानाहरुलाई ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर्मा ल्ाइनडे । 
५) कृनष पयूर्ा्चिाि, बिाि ियूर्ना प्रणाली उद्मशीलता ि गुणस्ि कायम गददै प्रनतस्पिा्चत्मक 

क्मता र्तृ्धि गरिनडे । 
६) स्दडेशी उत्ादनको व्यापाि ि बिाि प्रर्द्ि्न गन्च ियूर्ना प्रनर्सि तथा ई कमि्चको 

उपयोगका लात्ग काय्चक्रम िञ्ालन गरिनडे । 
७) टडजिटल प्रदडेशको अिािः हात हातमा प्रदडेश ििकाि भन्डे नािाका िाथ टडजिटल प्रदडेशको 

अर्िािणलाई काया्चन्वयन गन्च ियूर्ना प्रनर्सिको उच्चतम उपयोग गरिनडे । प्रदडेश 
ििकािबाट प्रदान गरिनडे िडेर्ालाई नर्दु्तीय माध्मबाट प्रदान गरिनडे । नर्दु्तीय अभभलडेख, 
ियूर्नाको िुिक्ा ि गुणस्िमा नर्शडेष ध्ान पुया्चइनडे । ियूर्ना प्रणालीलाई आफ्नै ्लिाउड 
प्रणालीमाफ्च त िञ्ालन गरिनडे । पािदर्शता ि िर्ाफदडेटहता अभभर्तृ्धि गन्च नर्दु्तीइ शािन 
प्रणालीमा िोड टदइनडे । 

८) ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च  ननमा्चणको काय्चलाई असि बढाउनुको िाथ ैयि क्डेरिमा स्दडेशी एरं् 
नर्दडेशी लगानी आकर्षत गिी िोिगािी सिि्चना गरिनडे । प्रादडेभशक डाटा िडेन्टि ननमा्चण 
काय्चको शुरुर्ात गरिनडे । प्रदडेश िाििानीभभरि िञ्ाि ग्रामको स्ापना गिी िञ्ालनमा 
ल्ाइनडे। 

९) प्रदडेश ििकािको आसिकारिक पोट्चल िञ्ालनमा ल्ाइनडेछ । प्रदडेशको आफ्नै भौगोललक 
ियूर्ना प्रणालीको नर्काि गिी एटककृत भौगौललक ियूर्ना व्यर्स्ापन प्रणाली 
काया्चन्वनयमा ल्ाइनडे। 

१०) िािश्व परिर्ालनलाई थप िुदृढ बनाउन ियूर्ना प्रनर्सिमा आिारित िािश्व प्रशािन नीनत 
अर्लम्बन गरिनडे । 

११) प्रदडेश ििकािको व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणालीको नर्काि  ि िञ्जालीकिण गिी अभभलडेख 
तथा प्रनतर्डेदन प्रणालीमा िुिाि गरिनडे । 

कणा्सलवी प्रदेश १) प्रदडेश अस्पताललाई नर्भशष्टकृत िडेफिल  अस्पतालको रुपमा नर्काि गरिनडे । जिल्ा 
अस्पतालको भौनतक पयूर्ा्चिािको िुिाि, नर्शडेषज् िनशक्तिको व्यर्स्ा ि ियूर्ना 
प्रनर्सिको प्रयोगमाफ्च त स्ास्थ्य उपर्ािको लात्ग प्रदडेश बाटहि िानुपनने बाध्तालाई क्रमशः 
न्यूनीकिण गददै प्रदडेश स्ास्थ्य िडेर्ालाई गुणस्िीय, भिपदको ि प्रभार्कािी बनाइनडे । 

२) कणा्चली िार््चिननक भशक्ा िबलीकिण काय्चक्रमअन्तग्चत ियूर्ना प्रनर्सि प्रयोगशाला 
िमडेतको स्ापना गिी िामुदाययक नर्द्ालयको गुणस्ि अभभर्तृ्धिमा टडेर्ा पुया्चइनडे । 

३) नर्पद ्िंर्डेदनशील क्डेरिमा नर्पद ्ियूर्ना प्रणाली िडान गिी ननगिानी कडे न्द्र स्ापना गरिनडे । 
४) िमृधि कणा्चलीको आिाि, ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको नर्स्ाि भन्डे मान्ता आत्मिात 

गददै नर्दु्तीय शािन गुरुयोिनाको काया्चन्वयन गरिनडे । 
५) िार््चिननक िडेर्ालाई प्रभार्कािी बनाउनडे, नर्दु्तीय तथ्ाकंको भण्ािण ि िुिक्ण गन्च 

तथा अन् व्यर्स्ापकीय काय्चमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगलाई प्राथत्मकता टदई नर्दु्तीय 
शािनको अर्िािणालाई काया्चन्वयनमा ल्ाइनडे । 

६) योिना प्रणालीलाई तथ्मा आिारित ि ननतिामयूलक बनाउन ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग 
गरिनडे । 
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सूदरुपश्चिम प्रदेश १) प्रदडेशमा २ िय ४५ र्टा ियूर्ना प्रनर्सि प्रयोगशालाको स्ापना तथा िुदृढीकिण 
गरिएको छ । थप १ िय ५० िामुदाययक नर्द्ालयमा ियूर्ना प्रनर्सि प्रयोगशाला 
स्ापना गरिनडे । 

२) प्रदडेशका नदी, ताल तलैया, पोखिी, सिमिािलगायतका िलािाि क्डेरि, बाढी तथा 
पटहिोको िोखखममा िहडेका स्ान, ननमा्चण गरिउका तटबन् ि पटहिो ननयन्तण 
िम्बन्ी काय्चको भौगोललक ियूर्ना प्रणालीधिािा नक्साकंन गिी िल प्रणालीमा 
कडे न्दन्द्रत भयूिंिक्ण काय्चक्रम िञ्ालन गरिनडे । 

३) िर्ािी िािन ि र्ालक अनुमनतपरि िम्बन्ी अभभलडेखको टडजिटाइिडेिन ि 
अका्चइभ गरिनडे । यातायात व्यर्स्ालाई ियूर्ना प्रनर्सिमैरिी बनाई र्ालक 
अनुमनतपरि, िर्ािी िािन दता्च, ननर्किण ि िािश्व भुतिानी लगायतका िडेर्ाहरु 
अनलाइन प्रणालीबाट िञ्ालन गरिनडे । 

४) नर्पद ्व्यर्स्ापनका लात्ग िंस्ागत ि व्यर्स्ापकीय क्मता अभभर्तृ्धिका 
काय्चक्रमलाई थप प्रभार्कािी बनाउदै प्रमुख नदी तथा अनत िोखखम क्डेरिमा पयूर््च 
ियूर्ना प्रणाली स्ापना गरिनडे । 

५) ियूर्ना तथा िञ्ािको प्रभार्कािी व्यर्स्ापन, प्रशोिन, भण्ािण ि उपयोग गन्च 
ियूर्ना प्रनर्सियतुि िञ्ाि ग्रामको िम्भाव्यता अध्यन गरिनडे । 

६)  ियूयूर्ना तथा िञ्ािको प्रभार्कािी व्यर्स्ापन, प्रशोिन, भण्ािण ि उपयोग गन्च 
ियूर्ना प्रनर्सियतुि िञ्ाि ग्रामको िम्भाव्यता अध्यन गरिनडे । 

िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन मन्तालयलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी 
७ र्टा क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कमाफ्च त कुल ७५३ स्ानीय तहमध्डे ४३४ 
स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सि क्कक्मताको लडेखािोखा मयूल्ाकंन (ललिा) 
लडे गिडेको सथयो । उति लडेखािोखाका ७ क्डेरिमा िनशक्ति 
व्यर्स्ापनको अर्स्ा, ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त पयूर्ा्चिािको 
अर्स्ा, ियूर्ना प्रनर्सिमा िंस्ागत क्मता, िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना 
प्रनर्सिको प्रयोग, स्ानीय तहहरूको र्डेबिाइटको व्यर्स्ापन, स्ानीय 
तहहरूमा टडजिटल िाक्िताको अर्स्ा ि स्ानीय तहहरूमा ियूर्ना 
प्रनर्सििम्बन्ी नीनतगत व्यर्स्ा िहडेका छन ्। अध्यन गरिएकामध्डे 
प्रदडेश १ का ७५, मिडेि प्रदडेशका ६५, बागमती प्रदडेशका ७५, गण्की 
प्रदडेशका ५२, लुम्म्बनी प्रदडेशका ६४, कणा्चली प्रदडेशका ५१ ि िुदूिपजचिम 
प्रदडेशका ५२ पाललका सथए । अध्यन गरिएकामध्डे २२९ स्ानीय 
तहको मारि अकं औितभन्ा बढी दडेखखयो । औितभन्ा बढी अकं 
प्राप्त गननेमा िबभैन्ा बढी बागमती प्रदडेशमा (६८ प्रनतशत) भनडे 
िबभैन्ा कम कणा्चली प्रदडेशमा (१५ प्रनतशत) दडेखखयो । त्यिैगिी 
क्रमशः प्रदडेश १ (६७ प्रनतशत), मिडेि प्रदडेश (३९ प्रनतशत), लुम्म्बनी 
प्रदडेश (६३ प्रनतशत), गण्की प्रदडेश (५८ प्रनतशत), िुदूिपजचिम प्रदडेश 
(३८ प्रनतशत) ि कणा्चली प्रदडेश (१५ प्रनतशत) मा पाइएको सथयो । 

अध्यन गरिएका ७ र्टा क्डेरिमा िमडेटटएका ियूर्काकंिम्बन्ी नर्र्िण 
ननम्न अनुिाि छः 

१) जनशक्ति व्यवस्ापनको अवस्ा

यि क्डेरिअन्तग्चत ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त िनशक्तिको उपलब्धता, 
िनशक्तिको ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त शैभक्क योग्यता, ियूर्ना 
प्रनर्सििँग िम्बम्न्त िनशक्तिको ताललम, ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त 
िनशक्तिको अनुभर् ि ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त िनशक्तिको 
िडेर्ाकालीन ताललम गिी कुल ५ र्टा ियूर्काकं िहडेका छन ्। 

२) सूिना प्रववधिसँग सम्बन्न्त पूवा्सिारको अवस्ा

स्ानीय तहहरूबाट प्रदान गरिनडे िडेर्ा प्रर्ाह गनने आर्श्यक अकको 
महत्वपयूण्च िािन पयूर्ा्चिाि पनन हो ।८  नबनापयूर्ा्चिाि कुनै पनन िडेर्ा–
िुनर्िा िर््चिािािणलाई प्रदान गन्च िटकँदैन । यिकािण यि क्डेरिमा 
कुल १० र्टा ियूर्क िमडेटटएका छन ्। ती ियूर्कहरूमा नर्दु्त्क्ो 

८ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572

सात प्रदेशका स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको अध्ययन
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उपलब्धता, नर्दु्तीय िामग्रीको प्रानर्सिक पिीक्ण, िोलािको ब्ाकअप 
उपलब्धता, इन्टिनडेटको पहँुर्, कम्प्टुिको उपयोग, कम्प्टुि नडेटर्क्च  
छन ्। त्यस्,ै मस्टित्मटडया (प्रोिडेक्टि, स्ाट्च टटभी, एर्डी र्डेब क्यामडेिा 
इत्याटद) को उपलब्धता, सििीटटभी क्यामडेिाको प्रयोग, फ्ी र्ाईफाईको 
उपलब्धता एरं् िाझा ि एकीकृत प्रणालीको प्रयोग िहडेका छन ्। यी 
ियूर्कमा आिारित भएि स्ानीय तहहरूलडे प्रत्यडेक ियूर्कमा प्राप्त 
अकंभािमा मयूल्ाकंन गरिएको हो । 

३) सूिना प्रववधिमा संस्ागत क्षमता

स्ानीय तहहरूबाट प्रदान गरिनडे िडेर्ा प्रर्ाह गन्च ियूर्ना प्रनर्सिमा 
आिारित िंस्ागत क्मता पनन महत्वपयूण्च नर्षय हो । िंस्ागत 
क्मतानर्ना प्रर्ाह गरिनडे िडेर्ा–िुनर्िा िर््चिािािणलाई प्रदान गन्च 
कटठनाइ हुन िान्छ । यिकािण यि क्डेरिअन्तग्चत ४ र्टा ियूर्क 
िाखखएका छन ्। नतनमा यनुनकोडको प्रयोग, ईमडेलको प्रयोग, ियूर्ना 
प्रनर्सििँग िम्बम्न्त ताललम ि अटफि प्ाकडे ि प्रयोग िहडेका छन ्। 

४) सेवा प्रवाहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग

स्ानीय ििकािलडे प्रदान गनने िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगलडे 
अटहलडेको िंस्ागत क्कक्मताको अर्स्ालाई दडेखाउँछ । यि क्डेरिमा 
िबभैन्ा बढी १८ र्टा ियूर्क िाखखएको छ । नतनमा आर्थक 
प्रशािनमा ियूरि (एियटुटआिए–िफ्टर्डेयि प्रणाली) को प्रयोग, 
नर्दु्तीय हाजििीको प्रयोग ि अनुगमन, अटफि अटोमडेिन प्रणालीको 
प्रयोग, अनलाइन नक्सापाि प्रणाली (इ–नबस्डिङ पित्मिन सिस्टम) 
को प्रयोग, अनलाइन िडेभडेन्ु पडेमडेन्ट सिस्टमको प्रयोग िहडेका छन ्। यस्,ै 
ई–नबटडङ को प्रयोग, िािस्को नक्साकंन, स्टरिीट एन् हाउि 
एडरिडेसिङको प्रयोग, योिनाहरूका लात्ग लागत अनुमान तथा टडनपआि 
(नर्स्तृ आयोिना प्रनतर्डेदन) को ननमा्चणमा िफ्टर्डेयिको प्रयोग िहडेका 
छन ्। िाथ,ै अनुगमन प्रणालीमा िफ्टर्डेयिको प्रयोग, स्ोत नक्साको 
प्रयोग, मातहतका शैभक्क िंस्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग, मातहतका 
स्ास्थ्य िंस्ामा टडेली÷ई–मडेटडसिनको प्रयोग छन ्। यिैगिी हडेलो 
ििकाि तथा गुनािो व्यर्स्ापन, व्यक्तिगत िटना दता्चमा िफ्टर्डेयिको 
प्रयोग, िडेर्ा प्रर्ाहमा नर्दु्तीय पालो (ई–क्ययू) व्यर्स्ापन प्रणालीको 
प्रयोग, टडजिटल नागरिक बडापरि तथा टडस्प्डे नोटटि बोड्च व्यर्स्ापन 
ि ियूर्ना प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सि (बल्क एिएमएि, इमडेललगायत) को 
प्रयोग िहडेका छन ्। 

५) वेबसाइट व्यवस्ापन

स्ानीय ििकािहरूको र्डेबिाइट व्यर्स्ापनलडे ती ििकािहरूको आफ्नो 
पाललकाका नर्र्िणहरू कििी व्यर्स्स्त ि र्ैज्ाननक तरिकालडे िाखडेका 
छन ्भन्डेबािडे िान् िहयोग पुग्छ । यि खण्मा कुल ८ र्टा ियूर्क 
िहडेका छन ्। ती ियूर्कलडे र्डेबिाइटमा टडजिटल िर्टटफकडे टको प्रयोग, 
र्डेबिाइटको तथ्ाकं ििकािी डाटािडेन्टिभभरि िहडेको/निहडेको, 
र्डेबिाइटमा ननर्ा्चचर्त पदासिकािीको नर्र्िण िाखडे/निाखडेको, काय्चित 
कम्चर्ािीहरूको नर्र्िण र्डेबिाइटमा िाखडे/निाखडेको िानकािी टदन्छन ्। 
त्यस्,ै ियूर्ना असिकािी, गुनािो िुन्डे असिकािीलगायतका कम्चर्ािीको 
नर्र्िण र्डेबिाइटमा िाखडे/निाखडेको, ियूर्नाको हकिम्बन्ी ऐन/
ननयमार्ली बमोजिम प्रदान गरिनडे िडेर्ाहरूको नर्स्तृ नर्र्िण िहडेका 
छन ्। 

६) पाचलकामा डिजजटल साक्षरताको अवस्ा

स्ानीय ििकािमा टडजिटल िाक्िताको अर्स्ालडे स्ानीय तहहरूलडे 
प्रदान गनने िडेर्ाहरूलाई ियूर्ना प्रनर्सिको माध्मबाट प्रर्ाह गन्च थप 
मद्त गछ्च  । यि खण्मा भनडे ३ र्टा मारि ियूर्क िमडेटटएका छन ्। 
नतनमा इन्टिनडेटको पहँुर्, मोबाइलको पहँुर् ि व्यर्िायको किदाताको 
टडजिटल नबललङ िहडेका छन ्। 

७) सूिना प्रववधिसम्बन्वी नवीवतगत व्यवस्ा

स्ानीय ििकािमा ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी नीनतगत व्यर्स्ालडे स्ानीय 
तहहरूलडे प्रदान गनने िडेर्ालाई ियूर्ना प्रनर्सिको माध्मबाट प्रर्ाह गन्च 
कानुनी आिाि प्रदान गछ्च  । यिथ्च नीनतगत व्यर्स्ामा िम्मा दईु र्टा 
ियूर्कलाई िमडेटटएको छ । ती ियूर्कमा पटहलो ियूर्ना प्रनर्सििँग 
िम्बम्न्त स्ानीय ऐनको अर्स्ा ि दोस्ो, िनशक्तिका लात्ग ियूर्ना 
प्रनर्सििम्बन्ी नीनतगत व्यर्स्ा िहडेका छन ्। यी ियूर्कलाई पनन मासथ 
उल्ल्खखत प्रटक्रयाअन्तग्चत नै मयूल्ाकंन गरिएको छ ।
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खण् तीन
प्रदेशगत डिजजटल पररदृश्य



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo12 |

यि खण्मा दडेशका िात ैप्रदडेशहरुलडे ियूर्ना प्रनर्सिमा गिडेका पहलहरु, दडेखखएका  अर्िि ि रु्नौनत, प्राप्त उपलटव्ि एरं् यि 
क्डेरिका लात्ग गरिनुपनने आगामी कामको बािडेमा व्याख्या गरिएको छ । ियूर्ना प्रनर्सिको द्तु नर्काि ि िार््चिननक िडेर्ा तथा 
दैननक िीर्नमा यिको बढ्दो प्रयोगको पृष्ठभयूत्ममा िंिीय प्रदडेश तथा स्ानीय ििकािलडे यि क्डेरिको उपयोगका लात्ग नर्भभन् 
प्रयाि थालडेका छन ्। प्रदडेश स्िमै यि क्डेरिलाई अगाटड बढाउन प्रदडेशहरूलडे टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा अगाटड ल्ाएका 
छन ्भनडे िुशािनका लात्ग आ–आफ्नै क्मता ि आर्श्यकताअनुिाि योिनाहरू तयाि गनने तथा प्रणालीको प्रयोगलाई 
प्राथत्मकतामा िाखडेका छन ्। प्रदडेश टडजिटलाइिडेिनका लात्ग भएका प्रयाि दडेखखएका रु्नौती एरं् अर्िि ि अबको बाटोबािडे 
आइसिटी फाउन्डेिन नडेपाललडे हालै िब ैप्रदडेशमा आयोिना गिडेको टडजिटल िंर्ादमा भएका िननभयूत छलफल आिािमा 
प्रदडेशको टडजिटल परिदृश्य तयाि गरिएको छ । ििमा िातै प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगका प्रयािहरू, स्ानीय तहमा 
ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगको अर्स्ा, दडेखखएका अर्िि ि रु्नौतीबािडे चर्त्रित छन ्। 
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प्रदेश नं. १

तापे्जङु

इलाम

झापामोरङ्ग
सुनसरवी

उदयपुर

खोटाङ भोजपुर

िनकुटा

तेह्रथमु

ओखलढङु्गा

सोलुखमु्बु

संखवुासभा

पािँथर
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१. डा. पयूण्चकुमाि लोिोम, उपाध्क्, योिना आयोग, प्रदडेश न. १

२. ज्ानडेन्द्र िुर्डेदी, तत्ालीन मडेयि, बडेलबािी नगिपाललका

३. अियकुमाि शाह, एशोसियिट प्रोफडे िि, पयूर्ा्चञ्ल नर्श्वनर्द्ालय, 
स्यू ल अफ इटन्िननयरिङ

४. एकता गोल्छा, ननदनेशक, डडेटिा टडेक/ननदनेशक आिकडे  गोल्छा िमयूह

५. डा. अभभिीत गुप्ता, योङ माइन्ट प्रा. लल.

६. अननल ििडा, पायोननयि इलडेक्टरिोकडे र्ल प्रा.लल 

७. नीिि दाहाल, आईटी एण् इ–गभ्चनडेन्स नर्ज्, प्रदडेश–१

८. प्रभाि आर्ाय्च, िािथी टडेक्ोिफ्ट, नपटडएमटी

डिजजटल प्रदेश १ संवाद

२०७९ साल बैशाख ५ गते बबिाटनगिमा आयरोजित डिजिटल प्रदेश १ संवादमा ३०० बढीकरो उपस्थिबत िहेकरो थियरो, उक्त संवादमा सहभागी वक्ता 
तिा स्रोत व्यक्क्तहरु : 
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टहमाल, पहाडदडेखख तिाईिम्म फैललएको प्रदडेश नं. १ मा झापा, इलाम, 
पारँ्थि, ताप्डेिङु, िंखुर्ािभा, तडेह्रथमु, भोिपुि, िनकुटा, खोटाङ, 
िुनििी, मोिङ, िोलुखुम्ब,ु ओखलढुा ंि उदयपुि गिी िम्मा १४ र्टा 
जिल्ा पद्चछन ्। 

प्रदडेशको पयूर््चतफ्च  भाितको पजचिम बंगाल िाज् ि दभक्णतफ्च  नबहाि िाज् 
छ । यिैगिी उतिितफ्च  र्ीनको स्शासित क्डेरि नतब्बत ि पजचिमतफ्च  
मिडेि प्रदडेश ि बागमती प्रदडेश छन ्। नर्श्वको िर्कोच्च भशखि 

िगिमाथादडेखख नडेपालकै िबभैन्ा होर्ो कडे र्नाकबलिम्म यही प्रदडेशमा 
पछ्चन ्। 

आर्थक र्ष्च २०७७/०७८ मा िानष्टरिय िुशािनको ियूर्काकं औितमा 
५८.८९ िहडेकामा प्रदडेशको १ को ५८.८१ मा आर्थक र्ष्च २०७६/०७७ 
मा ५२.२४ प्रनतशत िानष्टरिय औित ि प्रदडेश नं. १ को ४९.६४ प्रनतशत 
सथयो ।

ताचलका १: प्रदेश झलक

प्रदेशको नाम प्रदडेश नं. १
राजिानवी नबिाटनगि
जनसंख्ा िनगणना २०६८ अनुिाि  ४५ लाख ३४ हिाि ९ िय ४३ ि २०७८ िालको प्रािस्म्भक 

िनगणनाको प्रनतर्डेदन अनुिाि ४९ लाख ७२ हिाि २१
के्षत्फल २५ हिाि ९ िय ४ र्ग्च टकलोत्मटि
स्ानवीय तह १ महानगिपाललका, २ उपमहानगिपाललका, ४६ नगिपाललका ि ८८ गाउँपाललका गिी 

िम्मा १३७ स्ानीय  तह ि १,१५७ र्डा छन ्।
जजडिपवी आर्थक बष्च २०७७/०७८ को दडेशको कुल ग्राहस् उत्ादन (िीडीपी) ४२ खब्च ६६ अब्च 

३२ किोड 
जजडिपवीमा प्रदेशको हहस्ा १५.६ प्रनतशत अथा्चत ६ खब्च ६३ अब्च ६० किोड
रावट्रिय सुशासनको सुिाकं आर्थक बष्च २०७७/०७८ मा िानष्टरिय औित ५८.८९ प्रनतशत िहडेकोमा प्रदडेशको १ को 

५८.८१ प्रनतशत
साक्षरता ६६.३० प्रनतशत

स्रोतः केन्दीय तथ्याकं तवभाग ि स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

िंिीय ििकािको ‘टडजिटल नडेपाल’ को लक्ष्य पयूिा गन्च प्रदडेश १ 
ििकािलडे पनन टडजिटल प्रनर्सिको अर्िािणा असि िािडेको छ । 
प्रदडेशको पटहलो पंर्र्षमीय योिनामा ियूर्ना प्रनर्सिको नर्कािलाई 
िमडेटटएको छ भनडे र्ार्षक बिडेटमा पनन यि क्डेरिलाई प्राथत्मकतामा 
िाखखएको छ । 

टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा प्रदडेश ििकािको मम्न्तपरिषद्ाट २०७६ 
िाउन १५ मा स्ीकृत भई लागयू भएको हो । अर्िािणाअन्तग्चत ियूर्ना 
तथा प्रनर्सिको असिकतम प्रयोग गिी नागरिकलाई िहि ढंगलडे िडेर्ा 
टदनडे नीनत प्रदडेश ििकािलडे ललएको छ । प्रदडेश तथा स्ानीय िुशािन 
िहयोग काय्चक्रम÷प्रदडेश िहयोग काय्चक्रमिस्ा दईु र्टा ठयूला काय्चक्रम 
प्रदडेशअन्तग्चत बनडेका छन ्। यी काय्चक्रममाफ्च त प्रदडेशलडे बनाएको 
नर्भभन् योिनाअन्तग्चतका टडजिटल अग्रिितालाई िहयोग पुग्नडे  

दडेखखन्छ । ििकािी र्डेबिाइटहरू िबलैाई िमान मापदण्को 
ननदनेभशकाअनुिाि रूपान्तिण गनने काय्च भइिहडेको छ, िनु नर्गतमा 
एकअका्चिँग भभन् भएका कािण डाटा अन्तिपरिर्त्चनमा िमस्या पैदा 
गरििहडेको सथयो । 

नर्भभन् एप्प्कडे िन, एकीकृत अनलाइन पोट्चल, स्टाट्चअपको प्रर्द्ि्न 
गनने कुिा उति अर्िािणामा िमडेटटएको छ । टडजिटल प्रदडेशको 
अर्िािणालाई िणनीनतक रूपमा अगाटड बढाउन ‘ई–गभ्चनडेन्स 
गुरुयोिना’ ल्ाउनडे तयािी पनन अम्न्तम र्िणमा पुगडेको छ । 

डिजजटल प्रदेश नं. १ को अविारणा
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प्रदेश १ को डिजजटल पररदृश्य

दडेशलाई ‘टडजिटल नडेपाल’को रूपमा नर्काि गनने िंिीय ििकािको 
लक्ष्यअनुिाि ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको उपयोग गिी आर्थक एरं् 
िामाजिक क्डेरिको रूपान्तिण गन्च प्रदडेश १ ििकाि लात्गपिडेको छ । 

स्ानवीय तहमा सफ्टवेयरको प्रयोग 

प्रदडेशअन्तग्चतका १३७ स्ानीय तहमा १५ र्टा िफ्टर्डेयि प्रणालीबाट 
िडेर्ा प्रर्ाह हँुदै आएको छ । िञ्ालनमा िहडेका िफ्टर्डेयि िडेर्ा 

प्रणालीमा प्ाननङ, िािस् व्यर्स्ापन, बिडेट, िम्चति व्यर्स्ापन, 
नपआइएि, काया्चलय स्र्ालन, िडेर्ा प्रर्ाह, स्ानीय ििकािलडे गिडेका 
कामको प्रगनत टरियाटकङ तथा ननयमन, स्ास्थ्य, भशक्ा, कृनष, र्ातार्िण, 
गैिििकािी िंस्ा व्यर्स्ापन, कपकोरिडेटटभ ि प्राकृनतक नर्पद ्छन ्।

ताचलका २ : स्ानवीय तहमा सफ्टवेरको प्रयोग

सफ्टवेर प्रयोग गनने
प्ाननङ िफ्टर्यडेि ३१.६२ प्रनतशत
िडेभडेन्ु म्ानडेिमडेण्ट िफ्टर्यडेि ४१.९१ प्रनतशत
बिडेट तथा एक्सपडेण्ीर्ि ३४.५६ प्रनतशत
िम्नत व्यर्स्ापन िफ्टर्यडेि २७.९४ प्रनतशत
पीआइएि िफ्टर्यडेि ११.७६ प्रनतशत
काया्चलय अटोमडेिन िफ्टर्यडेि ८.८२ प्रनतशत
िडेर्ा प्रर्ाह िफ्टर्यडेि ८.०९ प्रनतशत
प्रगनत टरिय्ाटकङ ि मननटरिङ ४.७१ प्रनतशत
भशक्ा िफ्टर्यडेि २४.२६ प्रनतशत
स्ास्थ्य िफ्टर्यडेि २०.५९ प्रनतशत
कृनष ३.६८ प्रनतशत
र्ातार्िण १.४७ प्रनतशत
एनजिओ व्यर्स्ापन ०.७४ प्रनतशत
कपकोरिडेटटभ १२.५० प्रनतशत
प्राकृनतक नर्पद ६.६२ प्रनतशत

स्रोतः नीिि दाहाल, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, प्रदेश १ को प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद तविाटनगि)

ियूर्ना प्रनर्सिलाई प्राथत्मकता टददैँ आएको यि प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना 
प्रनर्सि पाक्च  ियूर्ना प्रनर्सि शाखा, मुख्यमन्ती ड्ाि बोड्च डाटा 
िडेन्टिलगायतका िंिर्ना स्ापना गनु्चका िाथ ैियूर्ना प्रनर्सि ताललम एरं् 
आर्श्यक नीनतगत प्राथत्मकता नर्भभन् बिडेट ि योिनामाफ्च त टददैँ 
आएको छ ।

क) सूिना प्रववधि पाक्स

प्रदडेश १ ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि तथा प्रर्द्ि्नलाई महत्व 

टदई ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च  ननमा्चण गन्च लागडेको छ । प्रदडेशमा ियूर्ना 
प्रनर्सि पाक्च  स्ापना गनने िोषणा तत्ालीन मुख्यमन्ती शडेििन िाई 
ििकािको पालामै िोषणा भइिकडे को सथयो । ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरि 
उतृ्ष्ट बनाउनडे उद्डेश्यलडे प्रदडेशमा यस्ो पाक्च  बनाउन लात्गएको हो ।

ख) सूिना प्रववधि शाखा

प्रदडेश ििकािलडे नर्भभन् प्रकािका िडेर्ा–िुनर्िालाई प्रनर्सिमैरिी बनाउन 
छुटै्ट ियूर्ना प्रनर्सि शाखा स्ापना गिडेको छ । उति शाखालडे नर्दु्तीय 

सूिना प्रववधिमा प्रदेशका पहलहरू
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शािनिम्बन्ी नीनत, कानुन, योिना, काय्चक्रम तथा प्रणालीको नर्काि, 
प्रर्द्ि्न एरं् िमन्वयिम्बन्ी काम गददै आएको छ । नर्तिीय 
व्यर्स्ापनमा ियूर्ना प्रणालीको िुिाि, ई–गभ्चनडेन्स लागयू गन्च ‘आइटी 
फोकल पि्चन’ को रूपमा काम गनने पनन यो शाखाको काय्च अन्तग्चत नै 
पछ्च  ।

यस्,ै ििकािी काया्चलयका र्डेबिाइट व्यर्स्ापन गनने, ियूर्ना प्रनर्सिको 
उच्चतम उपयोग गन्च/गिाउन प्रदडेश िािस् ननकायहरूिँग कम्प्टुि 
नडेटर्र्कङ गनने काय्च पनन यो शाखालडे गददै आएको छ ।९ 

ग) मुख्मन्तवी ड्ास बोि्स सञ्ालन

प्रदडेश १ ििकािलडे मुख्यमन्ती ड्ािबोड्च (सिएम ड्ाि बोड्च) 
िञ्ालनमा ल्ाएको छ । मुख्यमन्तीको काय्चकक्मा िहडेको ड्ाि 
बोड्चबाट योिना, नर्काि ननमा्चणलगायत गनतनर्सि तत्ालै प्रत्यक् 
रूपमा हडेन्च िटकन्छ । योिना तथा नर्काि ननमा्चणका काममा कुनै 
प्रकािको िमस्या िहडे त्यिको तत्ाल िमािान गनने उद्डेश्यलडे ड्ाि बोड्च 
ननमा्चण गिी िञ्ालनमा ल्ाइएको हो ।

उति ड्ाि बोड्चमा प्रप्त हुनडे ियूर्नाका आिािमा मुख्यमन्ती 
काया्चलयमाफ्च त अन् मन्तालय, ननदनेशनालय तथा आयोिनाअन्तग्चत 
िञ्ाललत काय्चक्रमको भौनतक तथा नर्तिीय प्रगनतको िमीक्ा गिी 
आर्श्यक ननदनेशन एरं् िुझार् िल्ाह टदई िमन्वयन गन्च ििाउ पुगडेको 
छ । यिबाट स्ानीय तह ि िंिीय ििकािलडे िञ्ालन गनने काय्चक्रमको 
पनन िमन्वय गन्च िटकन्छ । 

घ) िाटा सेन्टर

प्रदडेश १ भभरिका तथ्ाकंलाई व्यर्स्स्त गन्च तथा टडजिटल प्रदडेशको 
अर्िािणा िाकाि पान्च डाटा िडेन्टि स्ापना गरिनडे भएको छ । ििानमा 
डाटा िडेन्टि स्ापना गन्च यही आर्थक र्ष्च (२०७९/८०) मा अध्यन 
िुरु गरिनडे भएको हो । ििकािलडे उति डाटा िडेन्टि स्ापना गनने 
बिडेटमाफ्च त िोषणा गरििकडे को छ ।१०  

ङ) जशक्षकलाई सूिना प्रववधिसम्बन्वी ताचलम

प्रदडेश १ ििकािलडे नर्भभन् नर्द्ालयका भशक्कलाई ियूर्ना प्रनर्सिमा 
दक् बनाउन ताललम टदएको छ । प्रदडेशको िामाजिक नर्काि 
मन्तालयलडे नर्द्ालय भशक्ाको गुणस्ि िुिाि काय्चक्रम िञ्ालन 
ननदनेभशकाअनुिाि भशक्ण सिकाइ टक्रयाकलाप िञ्ालन गन्च नर्भभन् 
र्िणमा ताललम टदइएको हो । प्रदडेश ििकािलडे स्ानीय तहिँगको 
िहकाय्चमा ताललम िञ्ालन गिडेको सथयो ।

ि) नवीवत

प्रदडेश ििकािलडे टडजिटलाइिडेिनका लात्ग नर्स्तृ काय्चयोिना बनाइ 
लागयू गनने नीनत ललएको छ । टडजिटल नडेपालको बृहत ्योिनालाई 
िाकाि पान्च ििाउनडे उद्डेश्यलडे प्रदडेशको टडजिटलाइिडेिनको काय्चयोिना 
लागयू गन्च लात्गएको हो । ियूर्ना प्रनर्सिमा नागरिकको पहँुर् बढाउनडे 
नीनत प्रदडेश ििकािलडे ललएको र्ालयू आर्थक र्ष्च (२०७८/७९) को नीनत 
तथा काय्चक्रममा उल्डेख छ । टडजिटल प्रदडेशको व्यार्हारिक 
काया्चन्वयन प्रभार्कािी बनाई टडजिटल प्रदडेशतफ्च  उन्खु हुनडे नीनत 
ििकािलडे ललएको छ ।११  प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको 
प्रयोग गिी िर्ाफदडेटहता ि पािदर्शताको प्रर्द्ि्न गददै िुशािनको 
प्रत्याभयूनत गन्च प्रदडेश ििकािको एकीकृत पोट्चल तथा एप्प्कडे िन ननमा्चण 
गनने नीनत ललएको छ । ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको प्रयोगलाई बढार्ा 
टदन ‘इनोभडेटटभ इन्टिप्रडेनििीप’ का प्रस्ार्लाई आर्श्यक कानुनी तथा 
नर्तिीय िहयोग गिी िोिगािी अर्िि सिि्चना गनने नीनत पनन प्रदडेश 
ििकािलडे ललएको छ । प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना तथा प्रनर्सि िम्मडेलनको 
आयोिना गिी ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी भशक्ा ि यिको प्रयोगलाई प्रर्धि्चन 
गददै आएको छ ।

९ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572

१० आर्थक वष्न २०७९/८० को बिटे
११ प्रदेश न ं. १ को नीतत-तथा-काय्नक्रम-२०७८/७९
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ताचलका ३ :डिजजटल साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा 

ताचलका ४ :सेवा प्रवाहमा नववनतम प्रयोग  

वववरण प्रयोगको अवस्ा 
प्रदडेशका स्ानीय तहका िब ैकाया्चलयहरूमा प्रयोग भएका कम्प्टुि ५ हिाि २१३ 
प्रदडेशका स्ानीय तहका िब ैकाया्चलयहरूमा प्रयोग भएका नप्रन्टि ३ हिाि १ िय

िडेर्ा प्रर्ाहका लात्ग कम्प्टुि र्लाउनडे कम्चर्ािी ४५ दशमलर् ३६ प्रनतशत
िब ैर्डा काया्चलयमा िञ्ालन भइिहडेका कम्प्टुि १ हिाि ४ िय ४४

स्ानीय तहका र्डा काया्चलयहरूमा इन्टिनडेटको पहँुर् ित प्रनतशत

स्ानीय र्डा काया्चलयमा नर्दु्त पहँुर् ९७.६ प्रनतशत नर्दु्त (८१.६२ प्रनतशत योगदान 
िानष्टरिय प्रिािण प्रणाली तथा बाटँक लिुिलनर्दु्त ि 
िौय्च ऊिा्च)

टफक्स लाइन टडेललफोन भएका र्डा २२.९६ प्रनतशत

अनटिकल फाइबि प्रयोग भएका पाललका ८८
र्ािलडेि इन्टिनडेट भएका पाललका ४८
भी-स्याट प्रयोग भइिहडेको पाललका १
इन्टिनडेटको पहँुर् भएका र्डा ९३.४७ प्रनतशत
फोि-िी सिग्नल पुत्गिकडे का पाललका ४८.२८ प्रनतशत

वववरण संख्ा
टफ् र्ाइफाइ (ििकािी काया्चलय) ४८१
टफ् र्ाइफाइ (िार््चिननक स्ान ) २८८

टडिीटल एलइडी टडस्प्डे भएका स्ानीय तह ५१
ग्रुप एमएमिी भएका स्ानीय तह १०७

मोर्ाइल एप्प्कडे िन प्रयोग भएका स्ानीय तह ७८

बायोमडेटटरिक एटडेन्डेन्स लागयू भएका स्ानीय तह ९१
क्ययू व्यर्स्ापन लागयू भएका स्ानीय तह १५

सििी क्यामिा िडान गिडेका स्ानीय तह १५

स्रोतः नीिि दाहाल, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, प्रदेश १ को प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद तविाटनगि)

स्रोतः नीिि दाहाल, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, प्रदेश १ को प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद तविाटनगि)

सेवा प्रवाहमा नववनतम प्रयोग
यि प्रदडेशलडे िार््चिननक िडेर्ा प्रर्ाह प्रभार्कािी बनाउन ििकािी 
काया्चलय ि िार््चिननक स्ानमा फ्ी र्ाईफाई, टडजिटल एलइडी टडस्प्डे, 

मोबाइल एप्प्कडे िन, सििी क्यामिा िडान, क्ययू व्यर्स्ापनलगायतका 
प्रयाि गिडेको छ ।
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ताचलका ५ :स्ानवीय तहका कम्सिारवीको प्राववधिक दक्षता 

प्रववधि स्ानवीय तह प्रवतशत
आिािभयूत आइिीटी िानकािी ११३ ८३ प्रनतशत
कम्प्टुिको बािडेमा आिािभयूत िानकािी (सिस्टम, िफ्टर्यडेि, हाड्चर्यडेि) ८९ ६५ प्रनतशत

इ-गभननेन्सबािडे आिािभयूत िानकािी ५३ ३९ प्रनतशत
अपिडेटटङ सिस्टमको िैधिाम्न्तक ज्ान ि अनुभर् २५ १८ प्रनतशत

यनुनकोडबािडे िैधिाम्न्तक ज्ान ि अनुभर् ६३ ४६ प्रनतशत

इण्टिनडेट इमडेल व्यर्स्ापन ९० ६६ प्रनतशत
अटफि प्ाकडे िबािडे िानकािी १०८ ७९ प्रनतशत

डाटा कलडेक्शन एण् एनालाइसिि टुल्स (ओपन िोि्च) १३ ९ प्रनतशत
जिओग्राटफकल इन्िमडेिन सिस्टम (जिआइएि) िफ्टर्यडेि ८ ६ प्रनतशत
सिस्टम एण् िफ्टर्यडेि १९ १४ प्रनतशत
टडजिटल त्मटडया २५ १८ प्रनतशत
डाटा कलडेक्शन एण् एनालाइसिि टुल्स १५ ११ प्रनतशत
गुगल फम्च ३३ २४ प्रनतशत
मोबाइल टडेक्ोलोिी ि एप्प्कडे शन ४६ ३४ प्रनतशत
र्डेबिाइट व्यर्स्ापन २० १५ प्रनतशत
कम्प्टुि नडेटर्क ि ियूर्ना िुिक्ाबािडे िानकािी १७ १३ प्रनतशत

स्रोतः नीिि दाहाल, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, प्रदेश १ को प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद तविाटनगि)

स्ानवीय तहका कम्सिारवीको प्राववधिक दक्षता
प्रदडेशको स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त टडजिटल िडेर्ा टदनडे प्रयाि 
भए पनन आिािभयूत ियूर्ना प्रनर्सि, कम्प्टुिको आिािभयूत िानकािी, 
ई–गभननेन्सबािडे िानकािी, अपिडेटटङ सिस्टम, िफ्टर्डेयि, नर्भभन् 

अटफि एप्प्कडे िनलगायतका प्रणालीका बािडेमा ज्ान भएका 
कम्चर्ािीको भनडे कमी दडेखखएको छ ।
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ताचलका ६ :पाचलकाहरुमा प्रणालवी र एप्प्केशन

ताचलका ७ : प्रदेश १ का स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग सम्बन्न् लेखाजोखा

प्रणालवी प्रयोग गनने पाचलका संख्ा
अनलाइन भुतिानी १० पाललका ( मोिङका ३, िुनििीका ३, झापाको १, 

िोलुखुम्बकुो १, िनकुटाको १  ि ताप्डेिङुको १)
ििकािी र्डेर्िाइट (gov.np) िहडेका पाललका िब ै१३७ 

एकीकृत मोर्ाइल एप प्रयोग भएका पाललका िब ै१३७
योिना ननमा्चण ि लडेखाको लात्ग िब नडेशनल टरिडेििी 
िडेगुलारिटी एप्प्कडे शन प्रयोग भएका पाललका 

िब ै१३७

िामाजिक िुिक्ा भतिाका लात्ग भीइआिएिपी-
एमआइएि प्रयोग गनने 

िब ै१३७

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
१ ताप्डेिङु पसथभिा याङ्र्िक गाउँपाललका ५७
२ ताप्डेिङु आठिाई त्रिर्डेणी गाउँपाललका ४०

३ ताप्डेिङु सिटदङ्र्ा गाउँपाललका ३९
४ ताप्डेिङु मैर्ाखोला गाउँपाललका ३८

५ िंखुर्ािभा चर्चर्ला गाउँपाललका ६७

६ िंखुर्ािभा िम्चदडेर्ी नगिपाललका ५८

७ िंखुर्ािभा रै्नपुि नगिपाललका ५४

८ िंखुर्ािभा मकालु गाउँपाललका ५२

९ िंखुर्ािभा पारँ्खपन नगिपाललका ४१

पाचलकाहरुमा प्रणालवी र एप्प्केशन 

सूिना प्रववधिमाफ्स त साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा

प्रदडेशका पाललकाहरूमध्डे १० र्टालडे अनलाइन भुतिानी िुरु 
गरििकडे का छन ्भनडे िब ैपाललकाहरूलडे मोबाइल एप, योिना ननमा्चण ि 

स्ानीय ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त स्ानीय तहमा िार््चिननक िडेर्ा 
प्रर्ाह गरििहडेका छन ्। िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन 
मन्तालयलडे गिडेको स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सि क्कक्मताको लडेखािोखा 
मयूल्ाकंनलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी ७ र्टा क्डेरिलाई िमडेटडेको छ ।१२  ती 
क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कहरूमा आबधि गिी मयूल्ाकंन गरिएको छ । 

लडेखाका लात्ग िब नडेिनल टरिडेििी िडेगुलारिटी एप्प्कडे िन, ििकािी 
र्डेबिाइटलगायतका प्रणाली प्रयोगमा ल्ाइिकडे का छन ्।

प्रदडेश १ का कुल १३७ पाललकामध्डे १ महानगिपाललका, १ 
उपमहानगिपाललका २७ नगिपाललका ि ४६ गाउँपाललका गिी कुल ७५ 
र्टा स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी लडेखािोखा गरिएको सथयो ।

स्रोतः नीिि दाहाल, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, प्रदेश १ को प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद तविाटनगि)

१२ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572
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क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
१० िंखुर्ािभा भोटखोला गाउँपाललका ३४

११ िंखुर्ािभा मादी नगिपाललका ३३

१२ िोलुखुम्बु थलुुङ दिुकोशी गाउँपाललका ४०

१३ ओखलढंुगा ललखु गाउँपाललका ५४

१४ ओखलढंुगा खखिीदडेम्बा गाउँपाललका ५४

१५ ओखलढंुगा चर्शंखुगढी गाउँपाललका ५०

१६ खोटाङ र्िाहपोखिी गाउँपाललका ६१

१७ खोटाङ हलडेिीतुर्ार्ुङ नगिपाललका ५७

१८ खोटाङ कडे नपलािगढी गाउँपाललका ५६

१९ खोटाङ ऐिडेलुखक्च  गाउँपाललका ५२

२० खोटाङ खोटडेहाङ गाउँपाललका ५१

२१ खोटाङ िाकडे ला गाउँपाललका ४५

२२ भोिपुि भोिपुि नगिपाललका ५७

२३ भोिपुि पौर्ादङु गाउँपाललका ५२

२४ भोिपुि टडेम्कडे मैयङु गाउँपाललका ४८

२५ भोिपुि हतुर्ागढी गाउँपाललका ४३

२६ भोिपुि आमर्ोक गाउँपाललका ३९

२७ िनकुटा िनकुटा नगिपाललका ६२

२८ िनकुटा िागँुिीगढी गाउँपाललका ५६

२९ िनकुटा िटहतभुत्म गाउँपाललका ५०

३० िनकुटा पखरिर्ाि नगिापललका ४६

३१ तडेह्रथमु म्ाङलुङ नगिपाललका ५१

३२ तडेह्रथमु आठिाई गाउँपाललका ४७

३३ तडेह्रथमु फडे दाप गाउँपाललका ४२

३४ पारँ्थि फाल्ुनन् गाउँपाललका ५८

३५ पारँ्थि टहललहाङ गाउँपाललका ५२

३६ पारँ्थि तम् डेर्ा गाउँपाललका ५१

३७ पारँ्थि फालडेलुङ गाउँपाललका ५०

३८ पारँ्थि याङर्िक गाउँपाललका ४७

३९ पारँ्थि कुम्मायक गाउँपाललका ४७

४० पारँ्थि त्म्लिािङु गाउँपाललका ३९

४१ इलाम फाकफोकथमु गाउँपाललका ६४

४२ इलाम ईलाम नगिपाललका ६२

४३ इलाम दडेउमाई नगिपाललका ५७

४४ इलाम रु्लारु्ली गाउँपाललका ५५
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क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
४५ इलाम िुयषौदय नगिपाललका ५२

४६ इलाम माङिडेबङु गाउँपाललका ४८

४७ इलाम माई नगिपाललका ४४

४८ झापा कन्ाई नगिपाललका ७४

४९ झापा भशर्िताक्ी नगिपाललका ६७

५० झापा हस्ल्बािी गाउँपाललका ६४

५१ झापा अिु्चनिािा नगिपाललका ६३

५२ झापा दमक नगिपाललका ६१

५३ झापा कर्नकर्ल गाउँपाललका ५६

५४ झापा गौरिगंि गाउँपाललका ५५

५५ झापा बधुिशाम्न्त गाउँपाललका ५४

५६ झापा नर्ता्चमोड नगिपाललका ५४

५७ झापा भद्पुि नगिपाललका ५३

५८ झापा बाह्रदशी गाउँपाललका ४६

५९ मोिङ ग्रामनाथ गाउँपाललका ६७

६० मोिङ कडे िार्ािी गाउँपाललका ६७

६१ मोिङ ितुर्ामाई नगिपाललका ६४

६२ मोिङ िहदा गाउँपाललका ६४

६३ मोिङ िनपालथान गाउँपाललका ५९

६४ मोिङ नर्िाटनगि उपमहानगिपाललका ५५

६५ मोिङ उला्चबािी नगिपाललका ५४

६६ मोिङ कानडेपोखिी गाउँपाललका ४७

६७ मोिङ िुनर्षमी नगिपाललका ४०

६८ िुनििी दडेर्ानगञ्ज गाउँपाललका ६०

६९ िुनििी इटहिी उपमहानगिपाललका ५७

७० िुनििी गढी गाउँपाललका ५७

७१ िुनििी िामिनुी नगिपाललका ५०

७२ िुनििी दहुर्ी नगिपाललका ४७

७३ उदयपुि त्रियगुा नगिपाललका ५२

७४ उदयपुि र्ौदण्ीगढी नगिपाललका ४७

७५ उदयपुि र्डेलका नगिपाललका ४४

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, 
https://mofaga.gov.np/news-notice/2572
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िुनौतवी, अवसर र प्रगवत
िुनौतवी

प्रदडेश १ मा ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग क्रत्मक रूपमा र्तृ्धि भइिहडे पनन 
हाल प्रयोगमा आएका िफ्टर्डेयि प्रणाली लचर्लो ि प्रयोगकता्चमैरिी 
छैनन ्। ििका कािण अपडेक्ा गरिए िििी िब ैकामहरू िहि ढंगलडे 
हुन निकडे को दडेखखन्छ । िफ्टर्डेयि प्रणालीहरूबीर् पनन अन्तिआबधिता 
नभएका कािण ियूर्ना प्रनर्सिलाई र्ास्र्मै आमिनताको 
िीर्नशैलीकै रूपमा नर्काि गिी उनीहरूका लात्ग प्रर्ाह गरिनडे 
िडेर्ा–िुनर्िामा गुणस्िीयता ल्ाउनडे काय्च अझ ैपनन रु्नौतीपयूण्च 
दडेखखन्छ ।

हिडेक ििकािी काया्चलयको क्मता ि आर्श्यकता फिक–फिक हुनडे हँुदा 
िबलैाई िमान प्रणाली लागयू गिडेि लैिानु पनन रु्नौतीपयूण्च दडेखखन्छ । िब ै
क्डेरिलाई िफ्टर्डेयि प्रणालीमा िमडेटन् निटकएका कािण ियूर्ना 
प्रनर्सिको फाइदा र्ाहडेिनत िनिमुदायलडे पाउन िकडे को दडेखखदैँन ।

प्रत्यडेक िफ्टर्डेयि प्रणालीका लात्ग छुट्टाछुटै्ट पयूर्ा्चिाि आर्श्यक पनने हँुदा 
बढी लगानी आर्श्यक पनने हुन्छ, िनु प्रदडेश ििकाि तथा मतहतका 
स्ानीय तहको आफ्नै स्ोतबाट िुटाउन कटठन छ । अटहलडे पनन 
काया्चलयका लात्ग अत्यार्श्यक नप्रन्टि, िभ्चििस्ा िाझा स्ोतको 
कनतपय काया्चलयहरूमा अभार् दडेखखन्छ, ििलडे गदा्च िडेर्ा प्रर्ाहमा 
िमस्या दडेखखन्छ । नर्श्वव्यापी रूपमा तीव् गनतमा भइिहडेको ियूर्ना 
प्रनर्सिको नर्काि ि उपयोगबाट नडेपाललडे पनन फाइदा ललन िक्डे  
िम्भार्ना हँुदाहँुदै पनन यिका लात्ग र्ाटहनडे लगानी ि िनशक्ति प्रदडेश 
तथा स्ानीय तहमा ननकै कम छ । 

दडेशका ििकािी ननकायहरूिँग अन्तिटक्रया तहिम्मको मारि र्डेबिाइट ि 
अनलाइन िडेर्ाहरू भएको ति टरिान्िडेिनल तह ि एकीकिणको तहिम्म 
भनडे नपुगडेको पाइन्छ । त्यिैगिी बनडेका प्रणालीहरू आपिमा 
अन्तििम्बम्न्त बनाउन िटकएको छैन । प्रदडेशमा प्रयोगमा ल्ाइएका 
िफ्टर्डेयिको टडिाइनको मापदण् पनन कायम भएको दडेखखदैँन । अन् 
दडेशको तलुनामा ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिमा हामी अझ ैपछाटड िहडे पनन 
ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि आर्थक िमृत्धिका लात्ग यिको उपयोगको 
नर्षय िानष्टरिय बहिको रूपमा अझ ैआउन िकडे को दडेखखदैँन । 

ियूर्ना प्रनर्सि नर्श्वभि शक्तिको स्ोत बन् थालडेको अर्स्ामा हुनडे खानडे 
ि हँुदा खानडेबीर् झन ्खाडल (टडजिटल टडभाइड ) झन बढ्न गई िनी 

झनै िनी ि गरिब झन गरिब हँुदै िानडे अर्स्ामा नडेपालमा यो अर्स्ा 
िहनु रु्नौतीको रूपमा ललन िटकन्छ । 

नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा भएका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरुको 
काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै कमिोि िहनडे गिडेका कािण प्रदडेशहरुको 
टडजिटलाइिडेशनमा यिलडे रु्नौनत दडेखखएको छ । 

िार््चिननक िडेर्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगिँग टडजिटलाइिडेिन शुरु 
भए पनन अपडेक्ा गिडेअनुिािको िडेर्ामा गुणस्िीयता आउन िकडे को 
छैन। त्यिैगिी दडेशमा िनशक्तिको अभार् हुनडे ति दडेशभभरिका 
िनशक्ति आकष्चक अर्ििको खोिीमा नर्दडेश िानडे प्रर्चृतिलडे नडेपालमा 
टडजिटलाइिडेिनको काय्च रु्नौतीपयूण्च दडेखखएको छ । दडेशमा 
टडजिटलाइिडेिनको िुरुआत भए पनन तल्ो तहका िनतालडे यिबाट 
िनु रूपमा फाइदा ललनडे अर्िि पाउनुपनने, हो त्यो हुन िकडे को छैन । 
ियूर्ना प्रनर्सिलाई माननिको दैननक िीर्निँग िोड्नडे गिी तयािी 
हामीलडे अझ ैगन्च निकु् प्रमुख रु्नौती रूपमा दडेखखएको छ ।

अवसर 

प्रदडेश १ आर्थक एरं् िामाजिक नर्कािका दृनष्टलडे दडेशकै अग्रणी प्रदडेश 
हो । प्रदडेश ििकािलडे स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सि अपनाउँदा 
िुशािनमा िुिािका िाथ ैकाय्चिम्ादनको िहितामा पनन अभभरृ्त्धि 
हुनडे बझुडेि यिको उपयोगलाई बढाउँदै लैिानडे लक्ष्यका िाथ काम 
गरििहडेको छ । लकडाउनका र्डेला बैंकहरूमा टडजिटलाइिडेिनमाफ्च त 
कािोबाि ६० प्रनतशतलडे बढडेको तथ्ाकंलडे दडेखाएको छ अटहलडे स्ानीय 
तहमा इन्टिनडेटको पहँुर् पुत्गिकडे को अर्स्ामा यिलाई उपयोग गिी 
िार््चिननक िडेर्ा, कृनष, पय्चटन, िडेर्ा क्डेरि, उद्ोग, व्यापाि, भशक्ा, 
स्ास्थ्यलगायतका क्डेरिमा नर्स्ाि गिी आमिनिमुदायलडे प्रत्यक् लाभ 
ललन िक्डे  अर्िि प्रदान गन्च िटकनडे िम्भार्ना प्रशस् छ । अब िबै 
नागरिकमा पनन इन्टिनडेट पहँुर् नर्स्ाि गनु्चपनने आर्श्यकता दडेखखन्छ । 
िब ैनागरिकिम्म इन्टिनडेटको पहँुर् नर्स्ाि गिी यिको प्रयोग आर्थक 
िमृत्धिका लात्ग उपयोग गनने अर्िि प्रदडेशिामु छ ।१३  ियूर्ना प्रनर्सिमा 
िाम्ो ज्ान भएका यरु्ा नर्िाटनगिमा िटक्रय छन ्। ििकािलडे अनुकयू ल 
नीनत ननमा्चण गिी आर्श्यक पयूर्ा्चिािको नर्काि गनने हो भनडे 
नर्िाटनगिलाई आईटी िहिको रूपमा स्ापना गन्च िटकन्छ । 

१३ नीिि दाहाल, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, प्रदेश १ को प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद तविाटनगि)
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पहल प्रगवत कैडफयत
ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च िञ्ालनमा आएको छैन
ियूर्ना प्रनर्सि शाखा िञ्ालनमा आएको छैन भख्चि काम असि बढडेको छ

मुख्यमन्ती ड्ािबोड्च िञ्ालन िंर्ालनमा आएको
डाटा िडेन्टि िञ्ालनमा आएको छैन

नीनत टडजिटलाइिडेशनका 
लात्ग नर्स्तृ काय्चयोिना

ननमा्चण भएको छैन काय्चयोिना ननमा्चण भएि मन्ती परिषदमा पुगडेको छ ति 
पारित भएको छैन

स्रोतः सम्धि तवज्ञबाट प्राप्त िानकािी

वनष्कष्स र सुझाव
िंिीय ििकािलडे अगाटड ल्ाएको टडजिटल नडेपालको अर्िािणा 
काया्चन्वयनमा िहयोग पुग्नडे गिी प्रदडेश १ लडे नर्भभन् टडजिटल 
अग्रिितािटहतको त्मिन अगाटड बढाएको छ । उति अर्िािणामा 
िमार्डेश गरिएका नर्भभन् एप्प्कडे िनहरू, इन्दन्टग्रडेट पोट्चलहरू, 
स्टाटअपहरूलाई प्रबधि्चन गनने नीनत तथा काय्चक्रमहरूलाई िहयोग पुग्नडे 
गिी ई–गभननेन्स मास्टि प्ान ल्ाउनडे तयािी पनन यि प्रदडेशमा अम्न्तम 
र्िणमा पुगडेको छ । ियूर्ना प्रनर्सिका िडे–िनत पहल भएका छन्, 
नतनको प्रभार् िकािात्मक प्रभार् पिडेको छ । ति आर्श्यक पयूर्ा्चिाि 
अभार्, दक् िनशक्ति अभार्, ियूर्ना प्रनर्सिमैरिी कानुन नहुनु, प्रयोग 
भएका नया ँप्रनर्सि तथा प्रणाली पनन आमिनिमुदायिम्म पुग्न 
निकु्का कािण यि प्रदडेशमा टडजिटलाइिडेिन काया्चन्वयन प्रभार्कािी 
हुन निकडे को ननष्कष्चिटहत ननम्न िुझार्हरू प्रस्तु गरिएको छः

क) प्रदडेशलाई टडजिटलाइिडेिनमा लग्नडे हो भनडे नर्द्मान नीनत तथा 
कानुनहरूमा िुिाि ि परिमाि्चन गददै लैिानुपनने दडेखखन्छ । 

ख) ियूर्ना प्रनर्सिलाई कडे र्ल िडेर्ा प्रर्ाहको माध्मको रूपमा मारि 
नहडेिडेि िानष्टरिय अथ्चतन्तमै महत्वपयूण्च योगदान टदनडे क्डेरिको रूपमा 
उपयोग गनने िोर् िािनीनतक नडेतृत्वमा हुनुपनने दडेखखन्छ । 

ग) ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगमा व्यापकता ल्ाउनका लात्ग गुणस्िीय 
पयूर्ा्चिािको नर्काि गनु्चपनने ि ििकािी कम्चर्ािीका िाथ ैआम 
नागरिकमा प्रानर्सिको ज्ान ि उपयोग क्मता बढाउँदै लग्नुपनने 
दडेखखन्छ ।

ि) अझ ैप्रदडेशमा आर्श्यक दक् िनशक्ति अभार् िहडेको अर्स्ामा 
कपकोरिडेट क्डेरिलाई प्रात्ज्क क्डेरििँग िोडडेि बिािको माग ि 
िनशक्तिको नर्कािमा िामन्िस्य ल्ाउन िटकनडे दडेखखन्छ । 
ििकािी ननकाय, ननिी क्डेरि तथा िहकािीबीर् प्रभार्कािी िमन्वय 
कायम गन्च िक्डे  हो भनडे ियूर्ना प्रनर्सिको प्रर्द्ि्नमा िहयोग 
पुग्नडेछ।

ङ) ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी नीनत तथा कानुन तिु्चमा तथा काया्चन्वयनमा 
िंिीय प्रादडेभशक तथा स्ानीय ििकािबीर् िमन्वय ि एकरूपता 

हुनुपछ्च  । िाथ ैयिक्डेरि िम्बन्ी कानुनी तथा नीनतगत स्स्िता नहुनडे 
हो भनडे लगानीकता्चहरूलाई आकर्षत गन्च िटकंदैन ।

र्) टडजिटल टडभाइड बढ्दै निाओि ्भन्डे कुिा प्रनत र्डेलैमा ध्ान टदई 
प्रनर्सिको नर्काि तथा उपयोग प्रर्द्ि्न गनने क्रममा आम िनताको 
टहतका लात्ग यिको असिकतम उपयोग कििी गनने भन्डेमा ध्ान 
िानुपनने दडेखखन्छ । 

छ) नडेपालमा ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिलडे अथ्चतन्तमा टदएको योगदान ि 
यिमा भएको लगानीको अझ ैपनन पािदशमी तरिकालडे अध्यन ि 
लडेखािोखा हुन निकडे को अर्स्ामा यि क्डेरिको ननयमन पनन 
रु्नौतीपयूण्च बनै् गएको छ । ििकािलडे यिक्डेरिका कम्नीहरूको 
व्यर्िाय पािदशमी बनाई िोिगािी िडेर्ा ि िािस्मा थप योगदान 
टदन प्रोत्ाटहत गनने गिी नीनत तथा कानुन ननमा्चण तथा ियूिाि गनु्चपनने 
आर्श्यकता छ । 

ि) दडेशमा िनशक्तिको अभार् हुनडे ति दडेशभभरिका िनशक्ति 
आकष्चक अर्ििको खोिीमा नर्दडेश िानडे प्रर्नृत रु्नौतीको रूपमा 
िहडेको अर्स्ामा भएका िनशक्तिलाई उपयोग गनने काय्चक्रमहरू 
िंिीय ििकाि दडेखख प्रदडेश एरं् स्ानीय ििकािलडे ल्ाउनु पनने 
दडेखखन्छ ।

झ) िंि, प्रदडेश ि स्ानीय तहबीर् डडेटाको आदान प्रदानका लात्ग 
प्रभार्कािी प्रणालीको नर्काि हुनु पनने दडेखखन्छ ।

ञ)प्रनर्सि िाक्िता ि नर्शडेषज्ताको कमीका कािण प्रनर्सिको प्रयोगमा 
िनु रूपमा र्तृ्धि हुनुपनने हो त्यो िफ्ािमा हुन िकडे को छैन ।टडजिटल 
िाक्िता माफ्च त आम िनिमुदायमा र्डेतना फैलाई प्रयोगमा 
प्रोत्ाटहत गन्च िटकएमा दडेशमा टडजिटलाइिडेशनको प्रमुख आिाि 
खडा हुनडे दडेखखन्छ।

ट ) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।

पहलहरुको काया्सन्वयन प्रगवत 
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मिेश प्रदेश
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१. भित शाह, मन्ती, आन्तरिक मात्मला तथा िञ्ाि, मिडेश प्रदडेश

२. नर्िय कुमाि ििार्गी, तत्ाललन मडेयि, बीिगंि 
उपमहानगिपाललका  

३. िलमा खातनु, तत्ालीन उपप्रमुख, पोखिीया नगिपाललका

४. नर्र्डेक शम्डेि िाणा, टडजिटल आटर्टटडेक्ट, िौतहट 

५. अनुप अग्रर्ाल, अध्क्, एनर्ाईइएफ बीिगञ्ज

६. दीपक शाह, प्रमुख काय्चकािी असिकृत, डायनात्मक टडेकिफ्ट

७. कािल सिहं, ननदनेशक, नडेशनल इन्ोटडेक कलडेि

८. कृष्णकुमाि शाह, आईटी एण् इ–गभ्चनडेन्स नर्ज्, मिडेश प्रदडेश

डिजजटल मिेश प्रदेश संवाद

 २०७९ साल चैत्र २७ गते वीिगञ्जमा आयरोजित डिजिटल मधेश प्रदेश संवादमा २३० बढीकरो उपस्थिबत िहेकरो थियरो । उक्त संवादमा सहभागी 
वक्ता तिा स्रोत व्यक्क्तहरु :
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िम्यूण्च भाग तिाईमा पनने मिडेश प्रदडेशमा पिा्च, बािा, िौतहट, िला्चही, 
महोतििी, िनुषा, सििहा ि िप्तिी गिी िम्मा ८ जिल्ा िमडेटटएका छन।् 
यि प्रदडेशमा एक महानगिपाललका, ३ उपमहानगिपाललका, ७३ 
नगिपाललका ि ५९ गाउँपाललका गिी १३६ स्ानीय तह छन ्। 

यि प्रदडेशको पयूर््चतफ्च  प्रदडेश–१ ि पजचिममा बाग्मती प्रदडेश पद्चछ । 
यिैगिी उतिितफ्च  बाग्मती ि प्रदडेश–१ तथा दभक्णतफ्च  भाितको नबहाि 
िाज् पद्चछन ्। 

आर्थक बष्च २०७७/०७८ मा िानष्टरिय िुशािनको िुर्ाकं औितमा 
५८.८९ िहडेकोमा मिडेश प्रदडेशको िबभैन्ा कम ४८.३८ प्रनतशत ि 
आर्थक बष्च २०७६/०७७ मा ५२.२४ प्रनतशत िानष्टरिय औित िहडेकोमा 
मिडेश प्रदडेशको िबभैन्ा कम ४४.५८ प्रनतशत सथयो ।

ताचलका ८: प्रदेश झलक

प्रदेशको नाम मिडेश प्रदडेश
राजिानवी िनकपुि
जनसंख्ा िनगणना २०६८ अनुिाि  ५४ लाख ४ हिाि १ िय ४५ ि २०७८ िालको प्रािस्म्भक 

िनगणनाको प्रनतर्डेदन अनुिाि ६१ लाख २६ हिाि २ िय ८८
के्षत्फल ९ हिाि ६ िय ६१ र्ग्च टकलोत्मटि 
स्ानवीय तह १ महानगिपाललका, ३ उपमहानगिपाललका, ७३ नगिपाललका ि ५९ गाउँपाललका गिी १३६ 

स्ानीय तह छन ्। 
जजडिपवी आर्थक बष्च २०७८/०७९ को दडेशको कुल ग्राहस् उत्ादन (िीडीपी) ४२ खब्च ६६ अब्च 

३२ किोड 
जजडिपवीमा प्रदेशको हहस्ा १३.२ प्रनतशत अथा्चत ५ खब्च ६१ अब्च ६६ किोड
रावट्रिय सुशासनको सुिाकं आर्थक बष्च २०७७/०७८ मा िानष्टरिय औित ५८.८९ प्रनतशत िहडेकोमा मिडेश प्रदडेशको 

४८.३८ प्रनतशत
साक्षरता ५७.२८ प्रनतशत

स्रोतः केन्दीय तथ्याकं तवभाग ि स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

मिडेश प्रदडेश ििकािलडे ििकािी काम कािबाहीलाई आम नागरिकको 
पहँुर्मा िहिरूपलडे पुया्चउनडे उद्डेश्यलडे इ–गभ्चनडेन्सको अर्िािणा असि 
िािडेको छ । ििकािी काया्चलयबाट टदइनडे िडेर्ालाई ियूर्ना प्रनर्सिको 
माध्मबाट अझ प्रभार्कािी ढंगलडे काया्चन्वयन गन्च नर्भभन् योिना तथा 
काय्चक्रमहरू ननमा्चण गिी काया्चन्वयनको र्िणमा लत्गएको छ । प्रदडेश 
ििकािलडे यि अर्िािणा अन्तग्चत ििकािी काम कािबाहीलाई 
प्रनर्सिमैरिी बनाउन इ–गभ्चनडेन्स गुरूयोिना बनाएि काम गरििहडेको छ। 

मिेश प्रदेशको डिजजटल पररदृश्य

मिडेश प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको उपयोगलाई 
प्रर्द्ि्न गिी आर्थक एरं् िामाजिक क्डेरिको रूपान्तिणका लात्ग 
नर्भभन् काय्चक्रममाफ्च त काम गरििहडेको छ । प्रदडेशलडे स्ानीय तहमाफ्च त 

नागरिकलाई लछटो, छरितो ि गुणस्िीय िडेर्ा टदन िफ्टर्डेयि प्रणाली 
उपयोगमा ल्ाएको छ । प्रदडेशका िब ैस्ानीय तहका काय्चलयहरूमा 
इन्टिनडेट तथा टडेललफोन प्रायः पुत्गिकडे कालडे िफ्टर्डेयि प्रणालीमाफ्च त 
िडेर्ा टदन िहि भएको हो । प्रदडेशका िब ै१ िय ३६ स्ानीय तहका 
र्डा काया्चलयहरूमा पनन ९५.२४ प्रनतशत इन्टिनडेट पहँुर् पुत्गिकडे को 
छ । इन्टिनडेट पहँुर् पुगडेका स्ानीय तह तथा र्डा काया्चलयहरूलडे १३ 
र्टा िफ्टर्डेयि प्रणालीमाफ्च त िडेर्ा प्रर्ाह गददै आइिहडेका छन ्। प्रदडेशका 
िब ैस्ानीय तह ि अन् ििकािी काया्चलयलडे र्डेबिाइटको माध्मबाट 
ियूर्नाको िम्प डेषण गनने गिडेका छन ्।

डिजजटल मिेश प्रदेशको अविारणा
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ताचलका ९ : स्ानवीय तहमा सफ्टवेरको प्रयोग

सफ्टवेर प्रयोग गनने
प्ाननङ ९.८० प्रनतशत
िडेभडेन्ु म्ानडेिमडेन्ट १३.७३ प्रनतशत
बिडेट तथा खर््च ८.८२ प्रनतशत
िम्चति व्यर्स्ापन १२.७५ प्रनतशत
पीआइएि ०.९८ प्रनतशत
काया्चलय अटोमडेिन १.९६ प्रनतशत
िडेर्ा प्रर्ाह ५.८८ प्रनतशत
प्रगनत टरिय्ाटकङ ि मननटरिङ ०.९८ प्रनतशत
भशक्ा २.९४ प्रनतशत
स्ास्थ्य ४.९० प्रनतशत
कपकोरिडेटटभ ०.९८ प्रनतशत
प्राकृनतक नर्पद ०.९८ प्रनतशत
एनजिओ व्यर्स्ापन ०.९८ प्रनतशत

स्रोतः कृष्णकुमाि साह, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्तीको तथा मन्ती परिषदको काया्नलय,  
मिशे प्रदेशको प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद , वीिगन्ि) 

क) अनलाइन पोट्सलहरू वनमा्सण तथा स्तरोन्वत

मिडेश प्रदडेश ििकािलडे प्रदडेश नर्भभन् अनलाइन पोट्चल ननमा्चण गिी 
िञ्ालनमा ल्ाएको छ । यो पोट्चलमा मिडेश प्रदडेश मातहतका 
मन्तालयहरू तथा काया्चलयहरूबािडे िानकािी उपलव्ि गिाउँदै आएको 
छ । प्रदडेश अनलाइन पोट्चल िटहत, मुख्यमन्ती तथा मन्ती परिषदको 
काया्चलय, प्रदडेशिभा, प्रदडेश नीनत तथा योिना आयोग लगायत िबै 
मन्तालयको छुट्टा छुटै्ट र्डेबिाइट ननमा्चण तथा स्िोन्नत गिी ियूर्ना तथा 
िानकािी प्रर्ाह गरिएको हो । 

ख) इ–गभ्सनेन्स गुरूयोजना 

प्रदडेश ििकािलडे मिडेिलाई टडजिटल प्रदडेश बनाउनडे उद्डेश्य अनुरूप 
ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सि िम्बन्ी नीनत तथा टडजिटल गुरूयोिना 
तयाि गिी काम गरििहडेको छ । िाथ ैििकािी िडेर्ा नर्दु्तीय माध्मबाट 
प्रर्ाह गिी काम कािबाही लछटो छरितो एरं् पािदशमी बनाउन ियूर्ना 
प्रणाली िम्बन्ी िफ्टर्डेयिको मापदण् ननिा्चिण गिी काया्चन्वयनमा 
लत्गएको छ ।

ग) इ–क्ावबनेट प्रणालवी

मिडेश प्रदडेश ििकािलडे मन्तीपरिषद बैंठकलाई कागििटहत बनाउनडे 
उद्डेश्यलडे इ–क्यानबनडेट प्रणालीमा िानडे तयािी गरििहडेको छ । 
मन्तीपरिषदिँग िम्बम्न्त िबै काम कािबाही, बठैकका ननण्चय, ियूर्ना 
तथा िानकािी टडजिटल माध्मबाट िार््चिननक गनने नीनत अनुरूप 
इ–क्यानबनडेट प्रणाली िान लात्गएको हो ।

घ) बेटवी पढाउ, बेटवी बिाउ अजभयानका लागग मोबाइल एप्स

मिडेश प्रदडेशमा छोिीलाई िाक्ि ि िक्म बनाउन मुख्यमन्ती ‘बडेटी 
पढाउ, बडेटी बर्ाउ’ अभभयान िञ्ालनमा छ । यो अभभयान प्रभार्कािी 
बनाउन मोबाइल एप्स बनाएि छोिीलाई पढ्न प्रडेरित गनने नर्षयहरू 
िमार्डेश गनने प्रदडेश ििकािको लक्ष्य छ । यो अभभयानका लात्ग तथ्ाकं 
(डाटा) इन्टरिी तथा रिपकोटटङ एप्प्कडे िन तयाि गिडेि काम गनने तयािी 
प्रदडेश ििकािको छ ।

ङ) िाटा सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन

मिडेश प्रदडेश अन्तग्चतको िब ैतथ्ाङ्क व्यर्स्स्त गन्च डाटा िडेन्टि स्ापना 

सूिना प्रववधिमा मिेश प्रदेशका पहलहरू
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मिडेश प्रदडेश ििकािलडे ििकािी िडेर्ालाई टडजिटलाइि गिी 
नागरिकलाई टदनडे िडेर्ा िहि, ििल ि गुणस्िीय बनाउनडे नीनत ललएको 
छ । प्रदडेश ििकािको आर्थक र्ष्च २०७/७९ को नीनत तथा काय्चक्रममा 
इ–गभ्चनडेन्सको अर्िािणा अन्तग्चत प्रदडेशका काम कािबाहीमा आम 
नागरिककको िहि पहँुर् पुया्चउन टडजिटल ियूर्नामैरिी प्रनर्सिको 

मिडेश प्रदडेशमा आर्थक र्ष्च ०७५/७६ िम्म ४० प्रनतशत िार््चजिनक 
ननकायमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग िहडेको सथयो ।१६ त्यस्,ै इन्टिनडेट, 
टडेललफोन, मोबाइलमध्डे कुनै एक उपयोग गनने नागरिकको िंख्या ७५ 
प्रनतशत ि िार््चिननक िडेर्ा प्रर्ाहमा प्रनर्सिको प्रयोग भनडे ५ प्रनतशत 

प्रदडेशका काया्चलयहरू ि पाललकाका र्डाहरूमा नर्दु्त ्ि इन्टिनडेटको 
पहँुर् प्रायः पुगडेको भए पनन कम्प्टुिको ज्ान भएका कम्चर्ािीहरू झणै् 
एक नतहाइ प्रनतशत मारि िहडेको दडेखखन्छ ।

नर्कािलाई अझ प्रभार्कािी ढंगलडे काया्चन्वयन गनने उल्डेख छ । 
प्रदडेशका नर्भभन् ननकायबाट प्रदान गरिनडे िडेर्ालाई नागरिकको पहँुर्मा 
पुया्चउन नागरिक एप्सिँग आबधि काय्चलाई प्राथत्मकतामा टदनडे नीनत 
त्यहाकँो ििकािलडे ललएको छ ।१५

िहडेको सथयो । मिडेश प्रदडेशमा नर्भभन् ताललममाफ्च त ियूर्ना, िञ्ाि ि 
प्रनर्सि (आइिीटी) बािडे क्मता अभभर्तृ्धिका काय्चक्रमहरू अगाटड 
बढाइएका छन ्। अटहलडेिम्म १६३ िनालाई यस्ो ताललम टदएको छ । 
त्यिमध्डे १५५ पुरुष ि ८ िना मारि मटहला छन ्। 

नवीवतगत व्यवस्ा

डिजजटल साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा 

आइसवीटवी उपकरणको व्यवस्ा

गरिनडे भएको छ । प्रदडेश ििकािलडे डाटा िडेन्टि स्ापनाका लात्ग 
िम्भाव्यता अध्यनको काम असि बढाएको छ ।

ि) काया्सलय स्िालन प्रणालवी

प्रदडेश ि स्ानीय तहका काया्चलयहरूलाई टडजिटलाइिडेन गिी ििकािी 
कामकाि अनलाइनमाफ्च त गिी िहि ि पािदशमी बनाउनडे टदशामा प्रदडेश 
ििकाि असि बढडेको छ । मिडेश प्रदडेश ििकािलडे िब ैििकािी ननकायमा 
नर्दु्तीय प्रणाली लागयू गरििहडेको छ । नागरिकलाई नर्दु्तीय 
प्रणालीबाट िडेर्ा टदन काया्चलय स्र्ालन प्रणालीमा लत्गिहडेको छ । 

छ) सूिना प्रववधि अिकारवीलाई प्रजशक्षण

मिडेश प्रदडेश ििकािलडे ििकािी कामकाि अनलाइन माफ्च त गन्च 
कम्चर्ािीलाई नर्भभन् र्िणमा प्रभशक्ण टदएको छ । कागििटहत 
ििकािको अर्िािणा काया्चन्वयन गन्च कम्चर्ािीलाई प्रभशक्ण टदइएको 
हो ।

ज) इ–हाजजरवी काया्सन्वयन

मिडेश प्रदडेशका ििकािी काया्चलयहरूमा इ–हाजििी काया्चन्नमा 
आएको छ । कम्चर्ािी काया्चलयमा उपस्स्त हँुदा ि काया्चलय िमय 

िटकएपलछको हाजिि इ–हाजिि उपकिणमा हुनडे गिडेको छ । प्रदडेशिँगै 
स्ानीय तहका काया्चलयहरूमा पनन इ–हाजििी काया्चन्वयनमा आएको 
छ ।

ज) अनलाइनबाट कर भतुिानवी 

मिडेश प्रदडेशको गौि नगिपाललकालडे आफ्ना किदातालाई िहि हुनडे गिी 
इ–िडेर्ामाफ्च त भयूतिानी टदनडे व्यर्स्ा गददै आएको छ । किदातालडे 
नगिपाललकाको किदाता पोट्चल नर्श्वको िनुिुकै स्ानबाट कि नतन्च 
िक्डे  छन ्। यो नगिपाललकालडे अनलाइनमाफ्च त कि भुतिानी गनने 
व्यर्स्ाका लात्ग ‘गौि नगिपाललका किदाता पोट्चल’ बनाएको छ । 
अनलाइनबाट कि भुतिानीको व्यर्स्ा गनने गौि नै प्रदडेशको पटहलो 
नगिपाललका हो । अन् नगिपाललका ि गाउँपाललकालडे यो प्रनर्सि 
अपनाउन लात्गिहडेका छन ्। कडे ही स्ानीय तहलडे िि बनाउँदा गनु्च पनने 
नक्सा पािको काम पनन अनलाइनमाफ्च त गन्च िुरु गिडेका छन ्। 

झ) जनसंख्ाको अनलाइन वववरण

मिडेश प्रदडेशका िडेिै नगि तथा गाउँपाललकालडे बिोबाि गनने िनिंख्याको 
नर्र्िण अनलाइनमा िाखडेका छन ्। प्रदडेशको गौशाला, भंगालगायतका 
नगिपाललका तथा गाउँपाललकालडे ललङ्ग, उमडेि, िाती ि भाषाका 
आिािमा िनिंख्याको नर्र्िण अनलाइन पोट्चलमा िाखडेका छन ्।१४  

१४, १६ कृष्णकुमाि साह, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्तीको तथा मन्ती परिषदको काया्नलय, मिशे प्रदेशको प्रस्ततुीकिण ( डिजिटल सम्ाद , वीिगन्ि)
१५ मिशे प्रदेशको नीतत-तथा-काय्नक्रम-२०७८/७९
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ताचलका १०: आइसवीटवी उपकरणको व्यवस्ा 

ताचलका ११: स्ानवीय तहमा सभ्सरको प्रयोग

वववरण प्रयोगको अवस्ा 
इण्टिनडेट ि नर्दु्तको पहँुर् िब ैपाललका
प्रदडेशमा कम्यूटिको िंख्या २ हिाि ६१९ 

प्रदडेशमा नप्रण्टि्च १ हिाि ५०६
प्रदडेशमा कम्प्टुि प्रयोग गन्च िक्डे  कम्चर्ािी २९.९८ प्रनतशत

र्डाहरुमा िहडेका कम्प्यूटि १ हिाि १२४

र्डाहरुमा िहडेका नप्रण्टि्च ८८३
र्डामा कम्प्टुि प्रयोग गन्च िक्डे  कम्चर्ािी ३४.३३ प्रनतशत

इन्टिनडेट पुगडेका र्डा ९५.२४ प्रनतशत (८८ प्रनतशत अनटिकल फाइबि, ७ 
प्रनतशत र्ायिलडेि ि शुन् दशमलर् ५९ प्रनतशत)

र्डामा नर्दु्तको पहँुर् ९८.५७ प्रनतशत(९६.३१ प्रनतशत िानष्टरिय नर्दु्त 
प्रणालीमाफ्च त ि बाटँक लिुिलनर्दु्त ि िौय्च 
ऊिा्चमाफ्च त )   

पाललकामा नर्दु्त पहँुर् िब ैपाललकामा (९५.१० प्रनतशत िानष्टरिय नर्दु्त 
प्रणालीमाफ्च त ि बाटँक लिुिलनर्दु्त ि िौय्च 
ऊिा्चमाफ्च त ) 

पाललकामा इन्टिनडेट पहँुर् िब ैपाललकामा (९० प्रनतशत पाललकामा अनटिकल 
फाइबि , ९ प्रनतशत पाललकामा र्ायिलडेि ि ३ 
प्रनतशतमा एडीएिएलमाफ्च त)  

सभ्सर प्रयोग गनने स्ानवीय तह 
एप्प्कडे शन िभ्चि ०.९८ प्रनतशत
ब्ाकअप ि फाइल िभ्चि २.९४ प्रनतशत

नप्रण्ट िभ्चि ०.९८ प्रनतशत

स्रोतः कृष्णकुमाि साह, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्तीको तथा मन्ती परिषदको काया्नलय,  
मिशे प्रदेशको प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद , वीिगन्ि) 

स्रोतः कृष्णकुमाि साह, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्तीको तथा मन्ती परिषदको काया्नलय,  
मिशे प्रदेशको प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद , वीिगन्ि) 

मिडेश प्रदडेशमा स्ानीय तहमा िभ्चिको प्रयोग नगन्मारिामा मारि 
भएको पाइन्छ । 

स्ानवीय तहमा सभ्सरको प्रयोग
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गौि नगिपाललकाको िािस् िि र्ा िंिािका िनुिुकै स्ानबाट 
नर्दु्तीय माध्मबाट भुतिानी गन्च त्मल्डे व्यर्स्ा गरिएको छ । त्यस्,ै 
महोतििीको भँगाहा ि गौशाला नगिपाललकालडे आफ्नो र्डेबिाइटमा 
नगिपाललकामा बस्डे िानत, भाषा, र्ैर्ाटहक स्स्नत, ििको स्ात्मत्व, 

स्ानीय ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त स्ानीय तहमा िार््चिननक िडेर्ा 
प्रर्ाह गरििहडेका छन ्। िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन 
मन्तालयलडे गिडेको स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सि क्कक्मताको लडेखािोखा 
मयूल्ाकंनलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी ७ र्टा क्डेरिलाई िमडेटडेको छ ।१७  ती 
क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कहरूमा आर्धि गिी मयूल्ाकंन गरिएको छ । 

स्ानवीय सरकारमा ववद्तुवीय सेवा

सूिना प्रववधिमाफ्स त साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा

र्पमी, नर्द्ालय, कृनष उत्ादन, आयस्ोत लगायतका िडेर्ाका तथ्ाकंहरू 
िाख्डे गिडेका छन ्। कलैया उप–महानगिपाललकामा अनलाईन 
प्रणालीमाफ्च त िि नक्सा पािको व्यर्स्ा गरििहडेको छ । 

मिडेश प्रदडेशका कुल १३६ पाललका मध्१ महानगिपाललका, १ 
उपमहानगिपाललका, ३६ नगिपाललका ि २७ गाउँपाललका गिी कुल ६५ 
स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी लडेखािोखा गरिएको सथयो ।१८ 

ताचलका १२ : मिेश प्रदेशका स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग सम्बन्न् लेखाजोखा

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
१ िप्तिी िािनर्िाि नगिपाललका ५९
२ िप्तिी डाक्डे श्विी नगिपाललका ५६

३ िप्तिी रूपनी गाउँपाललका ५५
४ िप्तिी कञ्नरूप नगिपाललका ५१

५ िप्तिी बलान–नर्हुल गाउँपाललका ४७

६ िप्तिी शम्भनुाथ नगिपाललका ४१

७ िप्तिी िािगढ गाउँपाललका ३९

८ िप्तिी महादडेर्ा गाउँपाललका ३८

९ सििाहा िखुर्ानान्ािकट्टी गाउँपाललका ६८

१० सििाहा नर्षणपुुि गाउँपाललका ६७

११ सििाहा त्मर्दैया नगिपाललका ५८

१२ सििाहा िनगढीमाइ्च नगिपाललका ५७

१३ सििाहा लक्षीपुिपतािी गाउँपाललका ५६

१४ सििाहा िुखीपुि नगिपाललका ४९

१५ िनुषा गणडेशमान–र्ािनाथ नगिपललका ५०

१६ िनुषा त्मसथला नगिपाललका ४९

१७ िनुषा नगिाइन नगिपाललका ३९

१८ िनुषा नर्दडेह नगिपाललका ३९

१९ िनुषा िनकनन्दन्नी गाउँपाललका ३८

२० िनुषा भक्िडेश्विनाथ नगिपाललका ३६

१७ १८  स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572
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क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
२१ महोतििी िामगडेपालपुि नगिपाललका ६१

२२ महोतििी बर्दबाि नगिपाललका ५७

२३ महोतििी भँगाहा नगिपाललका ४८

२४ महोतििी मटटहानी नगिपाललका ४७

२५ महोतििी महोतििी गाउँपाललका ४४

२६ महोतििी नपपिा गाउँपाललका ३९

२७ िला्चही र्क्रिट्टा गाउँपाललका ५४

२८ िला्चही बागमती नगिपाललका ५४

२९ िला्चही हरिपुर्ा्च नगिपाललका ५०

३० िला्चही लालबन्ी नगिपाललका ४७

३१ िला्चही बिहथर्ा नगिपाललका ४३

३२ िला्चही िामनगि गाउँपाललका ४१

३३ िला्चही गोडैटा नगिपाललका ३९

३४ िला्चही बिबिीया गाउँपाललका ३७

३५ िौतहट गौि नगिपाललका ७३

३६ िौतहट र्न्द्रपुि नगिपाललका ५६

३७ िौतहट पिोहा नगिपाललका ५३

३८ िौतहट मािर्नािायण नगिपाललका ४९

३९ िौतहट िािदडेर्ी नगिपाललका ४५

४० िौतहट बौिीमाइ्च नगिपाललका ४०

४१ िौतहट दडेर्ाहीगडेनाही नगिपाललका ३९

४२ िौतहट दगुा्चभगर्ती गाउँपाललका ३२

४३ िौतहट यमुनामाइ्च गाउँपाललका ३२

४४ बािा िुर्ण्च गाउँपाललका ६०

४५ बािा ननिगढ नगिपाललका ५६

४६ बािा पर्िौता नगिपाललका ५१

४७ बािा कोल्हर्ी नगिपाललका ४७

४८ बािा महागढीमाइ्च नगिपललका ४०

४९ बािा जितपुि–सिमिा उपमहानगिपाललका ३७

५० बािा किैयामाइ्च गाउँपाललका ३४

५१ बािा सिम्ौङगढ नगिपाललका

५२ बािा प्रिौनी गाउँपाललका २४

५३ पिा्च र्ीिगञ्ज महानगिपाललका ४९

५४ पिा्च पोखरिया नगिपाललका ४७

५५ पिा्च लछपहिमाइ्च गाउँपाललका ४५
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५६ पिा्च िोबीनी गाउँपाललका ४५

५७ पिा्च जििाभर्ानी गाउँपाललका ४४

५८ पिा्च पटडेर्ा्चिुगैली गाउँपाललका ४२

५९ पिा्च पिा्चगढी नगिपाललका ४१

६० पिा्च िखुर्ा प्रिौनी गाउँपाललका ४१

६१ पिा्च काललकामाइ्च गाउँपाललका ४०

६२ पिा्च पकाहामैनपुि गाउँपाललका ३४

६३ पिा्च ठोिी गाउँपालटका ३३

६४ पिा्च िगिनाथपुि गाउँपाललका ३०

६५ पिा्च बहुदिमाइ्च नगिपाललका २४

स्रोतः केन्दीय तथ्याकं तवभाग ि स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा 
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िुनौतवी, अवसर र प्रगवत
िुनौतवी

नागरिकलाई िडेर्ा टदन भनी मिडेश प्रदडेशका िब ैस्ानीय तहलडे 
आ–आफ्नै िफ्टर्डेयि प्रणाली ननमा्चण गिी लागयू गरििहडेका छन ्। 
ििका कािण िब ैस्ानीय तहहरूमा फिक–फिक स्ट्ाण्ड्चका 
िफ्टर्डेयिको उपयोग भइिहडेको छ ििका कािण दोहोिोपनाको िमस्या 
दडेखखएको छ । 

ियूर्ना प्रनर्सि िम्बन्ी अध्यन गनने नर्द्ाथमीलडे शैभक्क योग्यता 
अनुिािको काम गनने अर्िि पाएका छैनन ्भनडे अककोनति मिडेश प्रदडेश 
तथा प्रदडेश अन्तग्चतका स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सि िम्बन्ी काम गन्च 
दक् िनशक्ति छैन । दक्ता भएि पनन िोिगािीको अर्िि नपाउनडे 
िनशक्ति नर्दडेश पलायन भइिहडेको छ । प्रदडेश तथा स्ानीय तहका 
िनप्रनतननसि ियूर्ना प्रनर्सिका िम्बन्मा िानकाि नहँुदा ििकािी 
कायालयका कामलाई अनलाइन प्रनर्सिमा लैिान पनन िमस्या 
भइिहडेको छ ।१९  

पाललकाहरूलडे आ–आफ्नै िफ्टर्डेयि बनाएको कािण हिडेक पाललकामा 
फिक फिक स्ट्ान्िडका िफ्टर्डेयि पाइन्छ ििका कािण 
िफ्टर्डेयिमा दोहोिोपना ि खर््च बढी हुनुका िाथ ैकाया्चन्वयनमा िमस्या 
दडेखखएको छ । कडे न्दन्द्रकृत प्रणालीहरूको अभार्, प्रणालीहरूको अटडट 
नहुनु, डडेटा िुिक्ाको अभार् हुनुका कािण र्डेर्िाइटहरूको िुिक्ा थप 
रु्नौतीको रूपमा िहडेका छन।्

अटहलडे पनन प्रदडेश ि स्ाननय तहलडे स्ायति रूपमा टडजिटल प्रणाली 
अपनाउन पाएका छैनन ्कनतपय अर्स्ामा िंिीय नीनत तथा कानुनको 

असिनमा बासँिनुपनने अर्स्ा छ । 

प्रणालीहरूको िञ्ालनका लात्ग र्ाटहनडे ऊिा्चको व्यर्स्ा भिपदको 
नभएको ि िाइर्ि िडेक्ययूरिटीका उपायहरू पनन कमिोि िहडेकालडे 
टडजिटलाइिडेशन रु्नौतीपयूण्च िहडेको छ । 

अटहलडे पनन ठयूलो टहस्ाका माननिहरूलडे टडजिटल प्रनर्सिको फाइदा 
ललन निकडे का कािण टडजिटल टडभाइडको अर्स्ा िहडेको छ ।

नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा भएका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरुको 
काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै कमिोि िहनडे गिडेका कािण प्रदडेशहरुको 
टडजिटलाइिडेशनमा यिलडे रु्नौनत दडेखखएको छ । 

प्रदडेशका ननकायहरूबीर् ि ननकायका िनशक्तिबीर् ज्ान आदान प्रदान 
गनने अभ्ाि अझ ैपनन स्ानपत हुन िकडे को छैन ििका कािण दक्बाट 
ज्ान हस्ान्तिण कटठन बनडेको छ । िाथै िब ैठाउँमा िर््चिुलभ ि 
भिपदको नर्दु्त ्िुनर्िा नभएकोलडे इन्टिनडेटको पहँुर् िमडेत प्रभानर्त हुनडे 
गिडेको छ ।

अवसर 

मिडेश प्रदडेशमा ििकािी तथा ननिी काया्चलय एरं् िंि िंस्ालडे टडजिटल 
प्रनर्सिबाट िडेर्ा प्रर्ाहलाई प्राथत्मकतामा िाखडेका छन ्। ति पनन यि 
प्रदडेश अन्तग्चतका िडेिै काम कािबाहीलाई टडजिटलाइिडेशन गन्च अझै 
पनन बाकँी नै छ । यो अर्स्ामा ियूर्ना प्रनर्सि िम्बन्ी नर्षयमा उच्च 

 १९  कृष्णकुमाि साह, आइटी तथा इ गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्तीको तथा मन्ती परिषदको काया्नलय, मिशे प्रदेशको प्रस्ततुीकिण ( डिजिटल सम्ाद , वीिगन्ि)



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo34 |

भशक्ा हासिल गननेहरूका लात्ग यो क्डेरिमा काम गनने ठयूलो अर्िि छ । 
अटहलडे थोिै कामहरू टडजिटल प्रनर्सिबाट भइिहडेकोमा भनर्श्यमा 
ियूर्ना प्रनर्सि िम्बन्ी अध्यन गननेहरूका लात्ग यो प्रदडेशलडे ियूर्ना 
प्रनर्सि पडेशाकममीहरूका लात्ग ठयूलो अर्िि प्रदान गनने दडेखखन्छ । 

ियूर्ना प्रनर्सिलाई िानष्टरिय अथ्चतन्तको महत्वपयूण्च र्ाहकको रूपमा अझ ै
स्ापना गन्च िटकएको छैन । मिडेश ििकािलडे लगानीमैरिी नीनत तथा 
कानुन ननमा्चण गनने हो भनडे यो क्डेरिलडे िोिगािी िृिना ि िािस् 
परिर्ालनमा महत्वपयूण्च योगदान टदन िक्कछ ।

टडजिटल िाक्िता क्रत्मक रूपमा बढडेको छ ििका कािण कोभभडको 
िमयमा पनन अनलाईनको माध्मबाट उल्डेख्यमारिामा व्यर्िाय र्लडे 
भनडे र्क्च  फ्म होमको िंसृ्नतको नर्काि भयो । 

मिडेश प्रदडेश िमथि भयूभागमा पिडेको कािण पयूर्ा्चिाि ननमा्चणमा िजिलो 
छ भनडे ियूर्ना प्रनर्सिका प्रणाली नर्काि तथा काया्चन्वयनका लात्ग 
आर्श्यक र्डेर्िाइट टडिाइनि दडेखख आइटी नर्ज्िम्मका िनशक्ति 
उपलव्ि छन ्। ति पनन उच्च प्रानर्सिक िनशक्तिको अझ ैकमी छ । 
त्यिैलडे ियूर्ना प्रनर्सिका उच्च तहका गुणस्िीय भशक्ालयको िम्भार्ना 
यि प्रदडेशमा छ ।

प्रदडेश ििकािको नीनत तथा काय्चक्रममा टडजिटलाइिडेशनको कुिा 
उल्डेख गरिएको छ । यटद कुशल रूपमा डडेटाको व्यर्स्ापन गननेहो भनडे 
िार््चिननक िडेर्ाको गुणस्ि बढ्नडेमारि होइन ननण्चय प्रटक्रयालाई िमडेत 
िहयोग पुग्नडे दडेखखन्छ । 

 

पहल प्रगवत कैडफयत
अनलाइन पोट्चलहरु ननमा्चण तथा 
स्िोन्नत

आभंशक िञ्ालनमा 
आएको

कडे ही प्रयािहरु भएपनन पया्चप्त मारि हुन िकडे को 
छैन

इ–गभ्चनडेन्स गुरूयोिना तयाि भएको छैन भख्चि काम असि बढडेको छ
इ–क्यानबनडेट प्रणाली िञ्ालनमा आएको छैन

बडेटी पढाउ, बडेटी बर्ाउ अभभयानका 
लात्ग मोबाइल एप्स

िञ्ालनमा आएको छैन

डाटा िडेन्टिको िम्भाव्यता अध्यन अध्यन भएको छैन

काया्चलय स्र्ालन प्रणाली िञ्ालनमा आएको छैन

इ–हाजििी काया्चन्वयन िंर्ालनमा आएको

अनलाइनबाट कि भुतिानी आभंशक िञ्ालनमा 
आएको

िबलैडे िञ्ालनमा ल्ाएका छैनन, िञ्ालन गनने 
थोिै मारि छन्

िनिंख्याको अनलाइन नर्र्िण आभंशक िञ्ालनमा 
आएको

िबलैडे िञ्ालनमा ल्ाएका छैनन, िञ्ालन गनने 
थोिै मारि छन्

नीनत ििकािी िडेर्ालाई टडजिटलाइि नीनत बनडेको छैन अटफि अटोमडेिनबािडे छलफल मारि भएको ति 
काय्चनर्सि हालिम्म बनडेको छैन

आइिीटी उपकिणको व्यर्स्ा िञ्ालनमा आएको छैन िफ्टर्डेयि भनडे बनडेको छ ।

पहलहरुको काया्सन्वयन प्रगवत 

स्रोतः सम्धि तवज्ञबाट प्राप्त िानकािी

वनष्कष्स र सुझाव
मिडेश प्रदडेशलडे टडजिटलाइिडेशनलाई प्राथत्मकतामा िाखी नर्भभन् 
टडजिटल अग्रििताहरू िटहतका काय्चक्रमहरू अगाटड बढाएको छ । 
प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिका िडे िनत पहल भएका छन ्नतनीहरूको प्रभार् 
िकािात्मक प्रभार् पिडेको छ ।प्रदडेश तथा स्ानीय ििकािलडे पनन ियूर्ना 
प्रनर्सिको महत्व र्झु्न थालडेका छन ्ििका कािण टडजिट प्रणाणीको 
नर्स्ाि हँुदै गएको छ। अटहलडेको आर्श्यकता टडजिटलाइिडेशन हो, 

ििलडे हाम्ो िमय, पैिा ि इनिमीको बर्तमारि गनने होइन भ्रष्टार्ाि ि 
टढलािुस्ीलाई पनन न्यूनीकिण गछ्च  । टडजिटलाइिडेशनको िुरुर्ात 
भएका पाललकाहरूमा िुशािनको स्ि पनन र्तृ्धि हुदै गएको छ । 

 ति आर्श्यक पयूर्ा्चिािको अभार्, लगानीको अभार्,दक् िनशक्तिको 
अभार्, ियूर्ना प्रनर्सिमैरिी कानुन नहुनु , प्रयोग भएका नया ँप्रनर्सि 
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तथा प्रणाली पनन आम िनिमुदायिम्म पुग्न निकु्का कािण यि 
प्रदडेशमा टडजिटलाइिडेशन काया्चन्वयन प्रभार्कािी हुन निकडे को ननश्कष्च 
िटहत ननम्न िुझार्हरू प्रस्तु गरिएको छः

क) मिडेशमा टडजिटल प्रनर्सिको प्रयोग गन्च िनिमुदाय बढ्दै गएको छ 
ति प्रयोगमा आएका एप्प्कडे िन्सहरू प्रयोगकता्चमैरिी नभएका 
कािण आम िर््चिाििणलडे िहि रूपमा प्रयोग गन्च िकडे को 
दडेखखदैंन। त्यिैलडे एप्प्कडे िन्स ि प्रणालीको नर्काि गदा्च 
प्रयोगकता्चलाई िहि हुनडे तरिकालडे बनाउनु िरुिी छ ।

ख) कुनै पनन क्डेरि आर्थक नर्कािमा अगाटड बढ्नको लात्ग 
टडजिटलाइिडेशनमा िानु िरुिी छ ।ति पनन िानष्टरिय अथ्चतन्तमा 
ियूर्ना प्रनर्सिको भयूत्मका उल्डेख्य हुन िकडे को छैन ।ियूर्ना प्रनर्सि 
क्डेरिलाई अथ्चतन्तको मुलिािमा ल्ाउनु िरुिी छ ।

ग)  टडजिटलाइिडेशनका बािडेमा प्रिस् िनर्डेतना िगाउनडे ि क्मता 
अभभर्तृ्धि तालीम टदनडे हो भनडे आम िनिमुदायमा टडजिटल प्रनर्सि 
प्रनत र्ािो हुन गई प्रयोग पनन क्रत्मक रूपमा बढ्दै िान्छ । 

ि) िाइर्ि अपिाि ि डडेटा िुिक्ाका कुिामा िम् डेदनशील हँुदै गएको 
अर्स्ामा आर्श्यक नीनतगत तथा कानुनी उपायहरूको खोिी तथा 
काया्चन्वन गददै िानुपछ्च  । डडेटा िुिक्ाबािडे ििकािको कम मारि ध्ान 
गएका कािण र्डेबिाइटहरू ि डडेटा िडेन्टिहरूिमडेत अिुिभक्त िहनडे 
अर्स्ाप्रनत बडेलैमा ध्ान िानु िरुिी छ । कनतपय प्रणालीहरू 
अटडट नभएका कािण डडेटा िुिक्ामा िम्झौता गनने गरिएको 
पाइन्छ। 

ङ) प्रदडेश र्ा स्ानीय ििकािका लात्ग कनत प्रानर्सिक िनशक्ति 
आर्श्यक पछ्च , त्यिको कुनै अभभलडेख नभएको कािण मानर् 
िंिािन नर्काि योिना बनाउन िमस्या दडेखखएकालडे मानर् िंिािन 
नर्काि योिनाका लात्ग आर्श्यक अध्यन गरिनुपनने दडेखखन्छ । 

र्) दक् ि आसिकारिक िडेर्ा कडे न्द्रहरू काठमाडौमंा मारि कडे न्दन्द्रत भएका 
कािण प्रदडेशमा टडजिटलाइिडेिन गन्च रु्नौती दडेखखएको छ ।

छ) िानो कामका लात्ग पनन छुटै्ट एप्प्कडे िन्स ि प्रणाली लागयू गदा्च बढी 
खर्र्लो हुनडे गिडेकोलडे एकीकृत रूपमा िडेर्ा टदनडे एप्प्कडे िन तथा 
प्रणालीहरू लागयू गनु्चपनने दडेखखन्छ । 

ि) ियूर्ना प्रनर्सि क्डेरि अनत नै तीव् गनतमा नर्काि भएकालडे नया–ँनया ँ
आइटडयाहरूलाई प्रर्द्ि्न गनु्चपद्चछ । यिका लात्ग नर्भभन् नया ँ
नर्र्ाि ि अन्तिदृनष्टका ननस्म् मन्थन गरिनडे काय्चक्रमको रूपमा 
टडजिटल डाइलग ननिन्ति गरिनुपछ्च  । 

झ) नर्द्ाथमीहरूलाई टडजिटाइिडेिनका बािडेमा भशक्ा टदन िरुिी छ, 
ििलडे गदा्च उिलडे आफ्ना ििमा भएका आमाबाबहुरूलाई पनन 
यिमा िाक्ि बनाउन िक्छन ्। प्रदडेश ििकाि, स्ानीय 
ननकायहरूलडे पनन नर्भभन् टडजिटाइिडेनिँग िम्बम्न्त ज्ान ि 
िीपमयूलक काय्चक्रमहरूको आयोिना गिी िनतालाई यिबािडेमा 
िानकाि ि भशभक्त गिाउनुपद्चछ । टडजिटल ज्ानको नर्स्ािका 
लात्ग िब ैजिल्ाहरूका लात्ग एकीकृत योिना बनाउनुपछ्च  । 
टडजिटल िाक्ितादडेखख उच्च तहको िीपका लात्ग सिकाइका 

कडे न्द्रहरू र्ा ताललम कडे न्द्रहरू स्ापना गन्च िटकन्छ ।

ञ) मिडेि प्रदडेशलाई िफल रूपमा टडजिटाइिडेिन गन्च गाउँपाललका, 
नगिपाललका ि महानगिपाललकाहरूबीर् िमन्वय ि िहकाय्चमाफ्च त 
योिना बनाई काया्चन्वयन गनु्चपछ्च  । टडजिटलाइिडेिनमा दडेखखएको 
‘ग्याप’ पटहर्ान गिी त्यिको परिपयूर्तका लात्ग िब ैतहका 
ििकािबीर् िमन्वय िरुिी छ ।

ट) टडजिटल क्डेरिमा यरु्ा मारि होइन, िब ैउमडेि िमयूहका माननिलाई 
आकर्षत गनु्चपछ्च  । नडेपालमा ियूर्ना प्रनर्सिको भशक्ाका लात्ग 
नर्दडेभशनुपनने िमस्या अन्त्य गन्च उच्च भशक्ाका गुणस्िीय कलडेिहरू 
स्ापना गनु्च िरुिी छ ।

ठ) ििकािलडे हिडेक प्रदडेशमा इनु्बडेिन िडेन्टिहरूको स्ापना हुन िरुिी 
छ । 

ड) पाललकाहरूमा दक् प्रानर्सिकहरूको अभार्का कािण 
टडजिटलाइिडेिनलाई मयूत्च रूप टदन निटकनडे भएकोलडे आर्श्यक 
िनशक्तिको अभार् हुन टदनुहँुदैन । 

ढ) प्रयोग भएका प्रणालीहरूमा दोहोिोपना भएकालडे अनार्श्यक बिडेट 
खर््च हुनडे गिडेको पाइएको छ । 

ण) प्रयोग भएका प्रणालीहरू अन्तििञ्ालनयोग्य (इन्टिअपिडेनबललटी ) 
ि लर्कतामा कमीको कािण काया्चन्वयन ि प्रयोगमा िमस्या दडेखखनडे 
गिडेको छ । प्रणाली आपयूर्तकता्चको स्ाथ्च ि लाभ हुनडे गिी प्रणाली 
नर्काि हुनडे गिडेको कािण िनु ननकाय र्ा आमिनिमुदायलडे िििी 
फाइदा ललनुपनने हो, त्यो ललन िकडे को पाइँदैन । 

त) हिडेक पयूर्ा्चिािका लात्ग छुटै्ट िभ्चि िाख्डे गरिएका कािण स्ापना ि 
िञ्ालन एरं् व्यर्स्ापन लागत बढ्नडे गिडेकालडे त्मतव्ययीतामा ध्ान 
िानु िरुिी छ ।

थ) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।

द) प्रदडेशलडे िम्बम्न्त ििोकािर्ाला ननकायहरूिँग पिामश्चबाट 
टडजिटलाइिडेिनका योिनाहरू ननमा्चण गनने ि काया्चन्वयनका 
िणनीनत बनाउनुपनने दडेखखन्छ । िाथ,ै आमिनिमुदाय ि िम्बम्न्त 
काया्चलयहरूका कम्चर्ािीहरूको टडजिटल ज्ान अभभर्तृ्धि गनु्चपनने 
दडेखखन्छ । 

ि)आईसिटीिँग िम्बम्न्त पयूर्ा्चिािहरूको िंख्या ि गुणस्ि बढाउनु 
िरुिी छ, ििलडे गदा्च हिािौ ँमाननिलाई िडेर्ा िुनर्िा ललन िहि 
र्ातार्िण पैदा हुन्छ भनडे िोिगािी नर्स्ािमा िमडेत िहयोग पुग्थ्ो।

न) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ । 



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo36 |

बागमतवी प्रदेश

धसन्लुवी

रामेछापकाभे्पलाञ्ोक

दोलखा
धसन्पुाल्िोक

काठमािौ ं

लचलतपुर

भतिपुर

रसुवा

िाददङ
नवुाकोट

चितवन
चितवन
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१. िािडेन्द्र पाण्डे, मुख्य मन्ती, बाग्मती प्रदडेश

२. कृष्णप्रिाद शमा्च, मम्न्त, आन्तरिक मात्मला तथा कानुन, बाग्मती 
प्रदडेश

३. कृष्णकुमाि गुप्ता अग्रर्ाल, अध्क्, मकर्ानपुि र्डेम्बि अफ कमश्च

४. पुष्पिाि पुडािैनी, क्यान फडे डडेिडेिन, मकर्ानपुि

५. डा. कृष्णिाि पन्त, उपाध्क्, बाग्मती प्रदडेश योिना आयोग

६. त्मनाकुमािी लामा, मडेयि, हडेटौडा, उपमहानगिपाललका

७. बीिडेन्द्र त्मश्र, पुर््च िह–िचर्र् नडेपाल ििकाि

८. डा. अिु्चनकुमाि श्रडेष्ठ, ननदनेशक, डािडेक्टोिडेट अफ रििर््च एण् 
एक्सटडेन्सन, एएफयु

९. नर्क्रम खनतर्डा, आईटी एण् इ–गभ्चनडेन्स नर्ज्, बाग्मती प्रदडेश

१०. िामहरि नतमल्ल्सना, िहायक प्राध्ापक, कृनष तथा र्न 
नर्श्वनर्द्ालय

११. िमडेश रिमाल, महािचर्र्, एफक्यान/प्रमुख काय्चकािी असिकृत 
हडेटौडा एिकुडे शन फाउण्डेशन

१२. टदनडेश पण्ण्त, एमडी, हट्चिन टडेक्ोलोिी

डिजजटल बाग्मतवी प्रदेश संवाद

२०७९ साल िेठ १७ गते हेटौिामा आयरोजित डिजिटल बाग्मती संवादमा २५० बढीकरो उपस्थिबत िहेकरो थियरो । उक्त संवादमा सहभागी वक्ता 
तिा स्रोत व्यक्क्तहरु:
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नडेपालको िंिीय िाििानी काठमाडौिंमडेत िहडेको बागमती प्रदडेशमा 
सिनु्ली, िामडेछाप, दोलखा, भतिपुि, िाटदङ, काठमाडां,ै 
काभ्रडेपलाञ्ोक, लललतपुि, नुर्ाकोट, ििुर्ा, सिन्ुपाल्र्ोक, चर्तर्न ि 
मकर्ानपुि गिी १३ जिल्ा िमडेटटएका छन ्। यि प्रदडेशमा तीन 
महानगिपाललका, एक उपमहानगिपाललका, ४१ नगिपाललका ि ७४ 

गाउँपाललका गिी ११९ स्ानीय तह तथा १,१२१ र्डा छन ्। यि 
प्रदडेशको पयूर््चतफ्च  प्रदडेश १ ि पजचिममा गण्की प्रदडेश पद्चछन ्। यिैगिी 
बागमती प्रदडेशको उतििमा र्ीन ि दभक्णमा मिडेि प्रदडेश तथा भाित 
पद्चछन ्। 

ताचलका १३: प्रदेश झलक

प्रदेशको नाम बाग्मती प्रदडेश
राजिानवी हडेटौडा
जनसंख्ा िनगणना २०६८ अनुिाि  ५५ लाख २९ हिाि ४ िय ५२ ि २०७८ िालको प्रािस्म्भक 

िनगणनाको प्रनतर्डेदन अनुिाि ६० लाख ८४ हिाि ४२
के्षत्फल २० हिाि ३०० र्ग्च टकलोत्मटि
स्ानवीय तह तीन महानगिपाललका, एक  उपमहानगिपाललका, ४१ नगिपाललका ि ७४ गाउँपाललका गिी 

११९ स्ानीय तह 
जजडिपवी ७.७ प्रनतशत अथा्चत १६ खब्च ७ अब्च ६५ किोड
जजडिपवीमा प्रदेशको हहस्ा आर्थक बष्च २०७७/०७८ मा िानष्टरिय िुशािनको िुर्ाकं औितमा ५८.८९ प्रनतशत िहडेकोमा 

बाग्मती  प्रदडेशको ६१.३७ प्रनतशत 
रावट्रिय सुशासनको सुिाकं ७४.८५ प्रनतशत
साक्षरता ५७.२८ प्रनतशत

स्रोतः केन्दीय तथ्याकं तवभाग ि स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

बागमती प्रदडेश ििकािलडे िार््चिननक िडेर्ा नर्दु्तीय माध्मबाट प्रर्ाह 
गनने उद्डेश्यलडे टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा असि िािडेको छ । प्रदडेश 
ििकािलडे २०७८/७९ को नीनत तथा काय्चक्रममाफ्च त टडजिटल प्रदडेशको 
अर्िािणा असि िािडेको हो ।

बागमतवी प्रदेश, डिजजटल प्रदेश

नािा टदई प्रदडेशको योिना अनुगमन, यातायात व्यर्स्ापन, िर्ािी 
र्ालक अनुमनतपरि, उद्ोग, र्ाभणज् तथा व्यर्िाय दता्चलगायतका 
िडेर्ा नर्दु्तीय माध्मबाट प्रर्ाह गनने योिना ल्ाइएको हो । प्रदडेश 
ििकािको िोषणाअनुरूप नै िार््चिननक िर्ािी िािनको भाडा 
नर्दु्तीय प्रणालीमाफ्च त गन्च त्मल्नडे व्यर्स्ा गरिएको छ । उद्मशीलता 
ि स्िोिगािी नर्काि गन्च प्रनर्सि हस्ान्तिण, िािस् नर्र्िणलाई 

एकीकृत गिी िंिीय ििकाििँग त्मलडेि नर्दु्तीय प्रणालीको नर्काि 
गननेिस्ा काय्च प्रदडेश ििकािलडे गरििहडेको छ ।

बागमतवी प्रदेशको डिजजटल पररदृश्य

बागमती प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको उपयोग गिी 
आर्थक, तथा िामाजिक क्डेरिको रूपान्तिणका लात्ग िटक्रय भएि काम 
गरििहडेको छ । यो प्रदडेशमा ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिका िडेिै 
पयूर्ा्चिािहरू बनाइएको छ । िंिीय ििकािको िाििानीिमडेत यि 
प्रदडेशमा पनने भएकालडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको उपयोग पनन यि 
प्रदडेशमा बढी दडेखखन्छ । ९७.०.६ प्रनतशत नर्दु्त् ्पहँुर् पुगडेको यो 
प्रदडेशका िब ैस्ानीय तहका काया्चलयमा शतप्रनतशत इन्टिनडेट पहँुर् 
पुगडेको छ ।

डिजजटल बागमतवी प्रदेशको अविारणा
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बागमती प्रदडेशका ११९ स्ानीय तहमा इन्टिनडेट पहँुर् छ ि िब ै
काया्चलयलडे १४ र्टा िफ्टर्डेयि प्रणालीबाट िडेर्ा प्रर्ाह गददै आइिहडेका 
छन ्। काया्चलयहरूलडे प्ाननङ, िडेभडेन्यू म्ानडेिमडेन्ट, बिडेट तथा खर््च, 
िम्चति व्यर्स्ापन, नपआइएि, काया्चलय अटोमडेिन, िडेर्ा प्रर्ाह, 
प्रगनत टरियाटकङ ि मननटरिङ, भशक्ा, स्ास्थ्य, िहकािी, प्राकृनतक 

क) सञ्ार रजजट्रिार काया्सलय स्ापना

बागमती प्रदडेश ििकािलडे िञ्ाि िजिष्टरिाि काया्चलय स्ापना गिी 
िञ्ालनमा ल्ाएको छ । प्रदडेश ििकािको आन्तरिक मात्मला तथा 
कानुन मन्तालय मातहत यो काया्चलय स्ापना भएको हो । िंनर्िानलडे 
प्रत्याभयूनत गिडेको नर्र्ाि ि अभभव्यक्ति स्तन्तता एरं् ियूर्नाको हक 
िंिक्ण गनने उद्डेश्यलडे यो काया्चलयको स्ापना गरिएको हो । यो 
काया्चलयलडे बागमती प्रदडेशका नर्भभन् भाषा, िाटहत्य, कला ि 
िंसृ्नतको उत्ान तथा प्रर्द्ि्नमा पनन मुख्य भयूत्मका ननर्ा्चह गननेछ । 
यो काया्चलय प्रदडेश िञ्ाि माध्म व्यर्स्ापन ऐन, २०७५ मा भएको 
व्यर्स्ा बमोजिम स्ापना भई िञ्ाललत छ । मकर्ानपुि जिल्ाको 
हडेटौडंामा यिको काया्चलय िहडेको छ ।२०  

ख) सूिना बैंक पोट्सल वनमा्सण तथा सञ्ालन

बागमती ििकािलडे िार््चिननक ियूर्नाहरू लछटो तथा िहि रूपलडे 
उपलब्ध गिाउन ियूर्ना बैंक अनलाइन पोट्चल ननमा्चण गिी िञ्ालनमा 
ल्ाएको छ । प्रदडेश िञ्ाि माध्म व्यर्स्ापन ऐन, २०७५ को दफा 
५५ मा भएको व्यर्स्ा बमोजिम यो ियूर्ना बैंक स्ापना गरिएको हो । 
िार््चिननक ियूर्ना िहि रूपलडे प्राप्त गनने नागरिकको असिकाि 
िुननजचित गनने तथा टडजिटल नडेपाल ि टडजिटल बागमती प्रदडेश बनाउनडे 
ििकािी लक्ष्य प्राप्त गन्च िहयोग गनने उद्डेश्य यो ियूर्ना बैंकलडे ललएको 
छ।

प्रदडेश ििकािलडे यो अनलाइन पोट्चलमा प्रदडेश मातहतका िब ैियूर्ना 
तथा िानकािी िार््चिननक गनने गिडेको छ । ियूर्ना बैंकमा ऐन, ननयम, 
अध्ादडेश, िरुिीपरि, िम्झौता आह्ानिम्बन्ी ियूर्ना, प्रदडेश ििकािको 
नीनत तथा काया्चक्रमलगायतका िब ैप्रकािका ियूर्ना एउटै पोट्चलमा िाख्डे 
गरिएको छ । 

ियूर्ना बैंकमा िमडेटटएका काया्चलयको ियूर्नाका लात्ग िम्बम्न्त 
काया्चलयको र्डेबिाइटमा नगईकन प्राप्त गन्च िटकनडेछ भनडे िम्बम्न्त 
काया्चलयको र्डेबिाइटमा पनन ियूर्ना बैंकमाफ्च त नै पुग्न िटकनडेछ ।२१  

नर्पद्, र्ातार्िणलगायतको नर्षयका िफ्टर्डेयि प्रणालीको नर्काि 
तथा उपयोग गिी नागरिकलाई िडेर्ा टददैँ आएका छन ्।

नर्दु्त ्तथा इन्टिनडेटको िुनर्िा िब ैपाललकाहरूमा पुगडे पनन िार््चिननक 
िडेर्ाका लात्ग आर्श्यक िफ्टर्डेयि प्रयोग गनने पाललकाहरूभन्ा अझ ै
पनन नगननेको िंख्या बढी दडेखखन्छ । 

ग) वेबसाइट 

बागमती प्रदडेश ििकाि मातहतका िब ैमन्तालय तथा काया्चलयहरूका 
र्डेबिाइटहरू ननमा्चण गिी िञ्ालन गरिएको छ । मन्तालय तथा 
काया्चलयलडे काय्च िम्ादन िहि, व्यर्स्स्त एरं् पािदशमी बनाउन 
र्डेबिाइट ननमा्चण गिी िञ्ालनमा ल्ाइएको हो । यी र्डेबिाइटहरूमा 
िम्बम्न्त मन्तालय तथा ििकािी काया्चलय अन्तग्चत हुनडे काम– 
कािबाहीका बािडेमा िम्यूण्च िानकािी िमडेटटएको छ ।

घ) अनलाइनबाट सवारवी कर भतुिानवी 

बागमती प्रदडेश ििकािलडे िर्ािी िािनको कि अनलाइनबाट भुतिानी 
गनने प्रनर्सिको उपयोग गददै आएको छ । प्रदडेशमा २०७८ िाउन ८ 
गतडेबाट यो प्रनर्सि काया्चन्नमा आएको हो । अटहलडे प्रदडेशअन्तग्चतका 
यातायात काया्चलयमा दता्च भएका िर्ािी िािनको कि अनलाइबाट 
भुतिानी गन्च िटकन्छ । प्रदडेशअन्तग्चतका िर्ािी िािनको 
टडजिटलाइिडेिन गिी यातायात क्डेरिलाई िर््चिुलभ, पहँुर् योग्य, 
िुिभक्त, व्यर्स्स्त एरं् नर्श्विनीय बनाउन कि भुतिानीलाई अनलाइन 
प्रनर्सिमा लत्गएको हो । प्रदडेश ििकािलडे ‘नर्दु्तीय माध्मबाट 
यातायात क्डेरिको िडेर्ा प्रर्ाह तथा िािस् भुतिानी ननयमार्ली, २०७८’ 
िािी गिी यो प्रनर्सिको िुरुआत गिडेको सथयो ।

ङ) प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवेदन अनलाइनबाट

बागमती प्रदडेश ििकािअन्तग्चतको प्रदडेश लोकिडेर्ा आयोगलडे आर्श्यक 
कम्चर्ािीको पदपयूर्तका लात्ग माग्नडे आर्डेदन अनलाइनबाट टदन िटकनडे 
व्यर्स्ा गिडेको छ । प्रदडेश ननिामती िडेर्ा, स्ानीय ििकािी िडेर्ा, प्रदडेश 
प्रहिी िडेर्ा, प्रदडेश अनुिन्ान ब्यूिोलगायतको पदपयूर्तका लात्ग आह्ान 
हुनडे प्रनतस्पिा्चमा िहभागी हुनडेलडे अनलाइनबाटै आर्डेदन टदन िक्डे  
व्यर्स्ा गरिएको हो । कम्चर्ािीको पदपयूर्तका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सिको 
उपयोग हँुदा आयोगको काया्चलयमै पुगडेि आर्डेदन टदनडे पिम्िाको अन्त्य 
भएको छ ।२२ 

स्ानवीय तहमा सफ्टवेयर प्रणालवीको प्रयोग

सूिना प्रववधिमा बागमतवी प्रदेशका पहलहरू

 २०  बागमती प्रदेश सञ्ाि िजिट्रिािको काया्नलय  (https://cro.moial.p3.gov.np/)
२१ सूचना बैंक, बागमती प्रदेश ( https://infobank.bagamati.gov.np/public/ibpost)
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बागमती प्रदडेशलाई टडजिटल प्रदडेशको रूपमा नर्काि गन्च िब ैक्डेरिमा 
ियूर्ना प्रनर्सिलाई नर्स्ाि गिी यिैमा आिारित व्यार्हारिक योिना ि 
िणनीनत बनाउनडे प्रदडेश ििकािको नीनत छ । प्रदडेश ििकािको हालै 
िार््चिननक भएको आर्थक र्ष्च २०७९/८० को नीनत तथा काय्चक्रमलडे 
यस्ो नीनत ललएको हो । प्रदडेश ििकािलडे आर्थक र्ष्च २०७९÷८० मा 
प्रदडेशमा िञ्ाि ग्राम, ियूर्ना कडे न्द्र, ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च  स्ापना गनने 
िोषणा नीनत तथा काय्चक्रममाफ्च त गिडेको छ ।

प्रदडेश ििकािलडे प्रदडेशभभरि िञ्ालनमा िहडेका नर्दु्तीय िञ्ाि माध्म 
(अनलाइन पोट्चल) हरूको दता्च, अनुमनत तथा नर्ीकिण प्रदडेशमै गन्च 
प्रोत्ाहन गनने नीनत ललएको छ । नर्दु्तीय िञ्ािगृहको प्रभार्कािी 
ननयमन गन्च प्रदडेश िञ्ाि प्रासिकिण स्ापना गरिनडे िोषणा पनन नीनत 
तथा काय्चक्रममा गरिएको छ । २३ 

प्रदडेशको ‘बागमती प्रदडेश टडजिटल प्रदडेश’ भन्डे प्रदडेश ििकािको लक्ष्य 
भडेट्टाउन योिना अनुगमन, यातायात व्यर्स्ापन, िर्ािी र्ालक 
अनुमनतपरि, उद्ोग र्ाभणज् व्यर्िाय दता्चलगायतका िडेर्ाहरू नर्दु्तीय 
माध्मबाट प्रर्ाह गनने िोषणा आर्थक र्ष्च २०७८÷७९ को नीनत तथा 
काय्चक्रममाफ्च त भई काया्चन्वयन भइिहडेको छ । 

यरु्ाहरूमा उद्मशीलता ि स्िोिगािी नर्काि गन्च प्रनर्सि हस्ान्तिण, 
िहुललयतपयूण्च किा्च, िीपमयूलक ताललमिस्ा उद्मी क्मता अभभर्तृ्धि 
गनने काय्चक्रमलाई थप प्रभार्कािी बनाउनडे नीनत प्रदडेश ििकािको िहडेको 
छ । िाथ,ै िार््चिननक िर्ािी िािनको भाडा अनलाइन र्ा ई–पडेमडेन्ट 
प्रणालीलाई काया्चन्वयमा ल्ाउनडे नीनत पनन प्रदडेश ििकािलडे ललएको 
छ।२४  

नवीवतगत व्यवस्ा

ि) यातायात व्यवस्ापन काया्सलयमा ई–टोकन प्रणालवी

बागमती प्रदडेश ििकािलडे यातायात व्यर्स्ापनको काया्चलयको िडेर्ा 
िहि ि लछटो–छरितो बनाउन िडेर्ाग्राहीका लात्ग ई–टोकन प्रणाली 
लागयू गिडेको छ । यातायात व्यर्स्ापन काया्चलयमा िडेर्ा ललन आउनडे 

िडेर्ाग्राहीलडे ई–टोकन ललएपलछ आफ्नो िोल क्रमअनुिािको पालोमा 
िडेर्ा पाउँछन ्। ई–टोकन प्रणालीलडे िडेर्ा ललन िन्टौिंम्म लाइन बस्पुनने 
बाध्ता अन्त्य गिडेको छ ।

 २२  प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश
२३, २४ बागमती प्रदेश सिकािको नीतत तथा काय्नक्रम-२०७९/८०

ताचलका १४: स्ानवीय तहमा सफ्टवेरको प्रयोग

सफ्टवयेर प्रयोग गनने स्ानवीय तह
प्ाननङ िफ्टर्यडेि ३१.३७ प्रनतशत
बिडेट एण् खर््च िफ्टर्डेि २९.४१ प्रनतशत
नपआइएि िफ्टर्यडेि १४.४१ प्रनतशत
िडेर्ा प्रर्ाह १२.७५ प्रनतशत
स्ास्थ्य १९.६१ प्रनतशत
कृनष ८.८२ प्रनतशत
गैिििकािी िंस्ा व्यर्स्ापन ० प्रनतशत
नर्पद ्व्यर्स्ापन ५.९८ प्रनतशत
िहकािी १३.७३ प्रनतशत
र्ातार्िण ०.९८ प्रनतशत
भशक्ा २६.४७ प्रनतशत
प्रगनत अनुगमन ८.८२ प्रनतशत
अटफि अटोमडेिन ५.८८ प्रनतशत
िम्तिी व्यर्स्ापन २२.५५ प्रनतशत
िडेभडेन्यू म्ानडेिमडेण्ट ४१.१८ प्रनतशत
स्रोतः तवक्रम खततविा, सूचना प्रतवसि तथा तवदु्तीय सुशासन तवज्ञ (वागमती प्रदेश मुख्य मन्तीको काया्नलय) : प्रदेश ि स्ानीय सिकािको सेवा प्रवाहमा 

सूचना प्रतवसिको प्रयोगका तवषयमा प्रस्ततुतकिण, (डिजिटल वाग्मतत सम्ाद , हेटध्रिंा ३१ मे २०२२)
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आइधसटवी उपकरणको व्यवस्ा 

प्रदडेशका काया्चलयहरू ि पाललकाका र्डाहरूमा नर्दु्त् ्ि इन्टिनडेटको 

बागमती प्रदडेशलडे काया्चलय तथा िार््चिननक स्ानमा र्ाईफाई ननःशुल्क 
गननेदडेखख टडजिटल एलइडी टडस्प्डे, ग्रुप एिएमएि प्रणाली, मोबाइल 

सूिना प्रववधि पूवा्सिार

स्ानवीय सरकारमा प्रणालवीको प्रयोग

ताचलका १५: आइसवीटवी उपकरणको व्यवस्ा 

वववरण प्रयोग अवस्ा
नर्दु्तको पहँुर् भएका पाललका िब ैपाललका
(९५.१० प्रनतशत िानष्टरिय प्रणालीमाफ्च त िोटडएको ि बाटँक 
लिु िलनर्दु्त ि िौय्च ऊिा्चमाफ्च त)

२९.४१ प्रनतशत

स्ानीय ििकाििँग स्ानीय ििकाििँग कम्यूटिको िंख्या ५ हिाि ३५५ 
प्रदडेशमा नप्रण्टि्च २ हिाि ९५६
प्रदडेशमा कम्प्टुि प्रयोग गन्च िक्डे  कम्चर्ािी ५०.६० प्रनतशत
इन्टिनडेट पुगडेका र्डा ९५.२४ प्रनतशत (८८ प्रनतशत अनटिकल फाइबि, ७ 

प्रनतशत र्ायिलडेि ि शुन् दशमलर् ५९ प्रनतशत)
र्डामा नर्दु्तको पहँुर् ९८.५७ प्रनतशत (९६.३१ प्रनतशत िानष्टरिय नर्दु्त 

प्रणालीमाफ्च त ि बाटँक लिुिलनर्दु्त ि िौय्च 
ऊिा्चमाफ्च त)

पाललकामा इन्टिनडेट पहँुर् िब ैपाललकामा (त्यिमध्डे ६७ प्रनतशत स्ानीय तहमा 
अनटिकल फाइबि, ३३ प्रनतशतमा र्ायिलडेि ि २ प्रनतशत 
एडीएिएल लाइन पुगडेको छ ।   

स्रोतः तवक्रम खततविा, सूचना प्रतवसि तथा तवदु्तीय सुशासन तवज्ञ (वागमती प्रदेश मुख्य मन्तीको काया्नलय) : प्रदेश ि स्ानीय सिकािको सेवा प्रवाहमा 
सूचना प्रतवसिको प्रयोगका तवषयमा प्रस्ततुतकिण, (डिजिटल वाग्मतत सम्ाद , हेटध्रिंा ३१ मे २०२२)

स्रोतः तवक्रम खततविा, सूचना प्रतवसि तथा तवदु्तीय सुशासन तवज्ञ (वागमती प्रदेश मुख्य मन्तीको काया्नलय) : प्रदेश ि स्ानीय सिकािको सेवा प्रवाहमा 
सूचना प्रतवसिको प्रयोगका तवषयमा प्रस्ततुतकिण, (डिजिटल वाग्मतत सम्ाद , हेटध्रिंा ३१ मे २०२२)

ताचलका १६: स्ानवीय सरकारमा प्रणालवीको प्रयोग

प्रणालवी प्रयोग 
ननशुल्क र्ाइफाइ भएका काया्चलय २१२
ननशुल्क र्ाइफाइ भएका िार््चिननक स्ान ६६

टडजिटल एलइडी टडस्प्डे भएका स्ानीय तह ५३

ग्रुप एिएमएि प्रणाली भएका स्ानीय तह ८१
मोर्ाइल एप्प्कडे िन लागयू भएका स्ानीय तह ७५
मोर्ाइल एप्प्कडे िन लागयू भएका स्ानीय तह ७५

पहँुर् प्रायः पुगडेको भए पनन कम्प्टुिको ज्ान भएका कम्चर्ािी झनै् 
आिा मारि मारि िहडेको दडेखखन्छ ।

एप्प्कडे िनलगायतका प्रणाली तथा िडेर्ाको िुरुआत नर्भभन् 
पाललकाहरूबाट गरििहडेको छ ।
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टडजिटल ज्ानका टहिार्लडे स्ानीय तहका कम्चर्ािीहरुको दक्ता  अपुग 

बागमती प्रदडेशका ११९ र्टा स्ानीय ििकािको र्डेबिाइटमा एकरूपता 
अपनाइएको छ । काया्चलय प्रयोिनका लात्ग स्ानीय ििकािको 
िीओभी डट एनपी प्रयोग गरिएको छ । िबै स्ानीय ििकािमा नै 

स्ानीय ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त स्ानीय तहमा िार््चिननक िडेर्ा 
प्रर्ाह गरििहडेका छन ्। िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन 
मन्तालयलडे गिडेको स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सि क्कक्मताको लडेखािोखा 
मयूल्ाकंनलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी ७ र्टा क्डेरिलाई िमडेटडेको छ ।२५  ती 

डिजवीटल सवीपमा दक्ष स्ानवीय तहका कम्सिारवी

स्ानवीय सरकार र आइसवीटवी

सूिना प्रववधिमाफ्स त साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा

ताचलका १७:डिजवीटल सवीपमा दक्ष स्ानवीय तहका कम्सिारवी 

ि स्ानीय तहमा आर्श्यक िनशक्तिको परिपुर्त गरिनु पनने दडेखखन्छ ।

एकीकृत स्ानीय िुशािन मोबाइल एप्प्कडे िन िञ्ालन गरिएको छ । 
िार््चिननक िम्चति व्यर्स्ापन प्रणाली ि स्ानीय ििकािको प्रोफाइल 
एकीकृत रूपमा िाख्डे काम भएको छ ।

क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कहरुमा आर्धि गिी मयूल्ाकंन गरिएको छ । 
बागमती प्रदडेशका कुल ११९ पाललकामध्डे २ महानगिपाललका, २६ 
नगिपाललका ि ४७ गाउँपाललका गिी कुल ७५ र्टा स्ानीय तहको 
ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी लडेखािोखा गरिएको सथयो । 

प्रववधि  स्ानवीय तह प्रवतशत
आिािभयूत आइिीटी िानकािी ८४ ८२
कम्प्टुिको सिस्टम, िफ्टर्यडेि, हाड्चर्यडेि ५७ ५६

इ-गभननेन्सबािडे आिािभयूत िानकािी ४३ ४२
अपिडेटटङ सिस्टमको िैधिाम्न्तक ज्ान ि अनुभर् १२ १२
यनुनकोडबािडे िैधिाम्न्तक ज्ान ि अनुभर् ३१ ३०
इण्टिनडेट इमडेल व्यर्स्ापन ६० ५९
अटफि प्ाकडे िबािडे िानकािी ७२ ७१
डाटा कलडेक्शन एण् एनालाइसिि टुल्स (ओपन िोि्च) ४ ४
जिओग्राटफकल इन्िमडेिन सिस्टम (जिआइएि) िफ्टर्यडेि ४ ४
सिस्टम एण् िफ्टर्यडेि २० २०
टडजिटल त्मटडया १७ १७
डाटा कलडेक्शन एण् एनालाइसिि टुल्स ६ ४
गुगल फम्च १७ १७
मोबाइल टडेक्ोलोिी ि एप्प्कडे शन २८ १७
र्डेबिाइट व्यर्स्ापन १२ १२
कम्प्टुि नडेटर्क्च  ि ियूर्ना िुिक्ाबािडे िानकािी ११ ११

स्रोतः तवक्रम खततविा, सूचना प्रतवसि तथा तवदु्तीय सुशासन तवज्ञ (वागमती प्रदेश मुख्य मन्तीको काया्नलय) : प्रदेश ि स्ानीय सिकािको सेवा प्रवाहमा 
सूचना प्रतवसिको प्रयोगका तवषयमा प्रस्ततुतकिण, (डिजिटल वाग्मतत सम्ाद , हेटध्रिंा ३१ मे २०२२)

  २५ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572
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ताचलका १८: वागमतवी प्रदेशका स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग सम्बन्न् लेखाजोखा

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
१ दोलखा भभमडेश्वि नगिपाललका ५९
२ दोलखा नर्गु गाउँपाललका ५४

३ दोलखा शैलंुग गाउँपाललका ५३
४ दोलखा र्ैतडेश्वि गाउँपाललका ४९

५ दोलखा गौिीशंकि गाउँपाललका ४४

६ दोलखा तामाकोशी गाउँपाललका ४०

७ सिनु्पाल्र्ोक भोटडेकोशी गाउँपाललका ६४

८ सिनु्पाल्र्ोक र्ौतािा िागँार्ोगढी नगिपाललका ६३

९ सिनु्पाल्र्ोक मडेलम्र्ी नगिपाललका ५८

१० सिनु्पाल्र्ोक बाह्रनर्िडे नगिपाललका ५७

११ सिनु्पाल्र्ोक िुनकडे शी गाउँपाललका ५६

१२ सिनु्पाल्र्ोक इन्द्रार्ती गाउँपाललका ५१

१३ सिनु्पाल्र्ोक पारँ्पोखिी थाङपाल गाउँपाललका ३८

१४ सिनु्पाल्र्ोक िगुल गाउँपाललका ३६

१५ ििुर्ा काललका गाउँपाललका ५३

१६ ििुर्ा नौकुण् गाउँपाललका ५३

१७ ििुर्ा गोिाइकुण् गाउँपाललका ४३

१८ ििुर्ा उतििगया गाउँपाललका ३५

१९ ििुर्ा आमाछोटदङ्ो गाउँपाललका ३४

२० िाटदङ ज्ालामुखी गाउँपाललका ७५

२१ िाटदङ बडेनीिाटिोिाङ गाउँपाललका ६३

२२ िाटदङ नडेरिार्तीडबिोङ गाउँपाललका ६०

२३ िाटदङ नीलकण्ठ नगिापाललका ५८

२४ िाटदङ गििुी गाउँपाललका ५८

२५ िाटदङ सिधिलडेक गाउँपाललका ५४

२६ िाटदङ गंगािमुना गाउँपाललका ५३

२७ िाटदङ खननयाबाि गाउँपाललका ५१

२८ िाटदङ िनुीबडेिी नगिपाललका ४७

२९ िाटदङ थाक्रडे  गाउँपाललका ४६

३० िाटदङ रूर्ीभ्ाली गाउँपाललका ४३

३१ नुर्ाकोट तादी गाउँपाललका ५०

३२ नुर्ाकोट िुय्चगढी गाउँपाललका ५०

३३ नुर्ाकोट ककनी गाउँपाललका ४८

३४ नुर्ाकोट नर्दिु नगिपाललका ४६
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क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
३५ नुर्ाकोट टकस्पाङ गाउँपाललका ४४

३६ नुर्ाकोट तािकडे श्वि गाउँपाललका ४०

३७ नुर्ाकोट म्ागङ गाउँपाललका ३४

३८ काठमाडौ ं टकर्तपुि नगिपाललका ७८

३९ काठमाडौ ं कागडेश्विी–मनडेहिा नगिापाललका ६७

४० काठमाडौ ं टोखा नगिपाललका ६३

४१ काठमाडौ ं गोकणनेश्वि नगिपाललका ५७

४२ काठमाडौ ं शंकिापुि नगिपाललका ५५

४३ लललतपुि लललतपुि महानगिपाललका ५९

४४ लललतपुि गोदार्िी नगिपाललका ५०

४५ काभ्रडेपलाञ्ोक पारँ्खाल नगिपाललका ६४

४६ काभ्रडेपलाञ्ोक बनडेपा नगिपाललका ५९

४७ काभ्रडेपलाञ्ोक मण्नदडेउपुि नगिपाललका ५७

४८ काभ्रडेपलाञ्ोक िलुलखडेल नगिपाललका ५७

४९ काभ्रडेपलाञ्ोक नमोबधुि नगिपाललका ५६

५० काभ्रडेपलाञ्ोक िोशी गाउँपाललका ५५

५१ काभ्रडेपलाञ्ोक र्ौिीदडेउिाली गाउँपाललका ५३

५२ काभ्रडेपलाञ्ोक खानी खोला गाउँपाललका ३७

५३ काभ्रडेपलाञ्ोक महाभाित गाउँपाललका ३३

५४ काभ्रडेपलाञ्ोक भुम्ु गाउँपाललका ३०

५५ िामडेछाप िुनापनत गाउँपाललका ५६

५६ िामडेछाप िामडेछाप नगिपाललका ५३

५७ सिनु्ली मरिण गाउँपाललका ६१

५८ सिनु्ली कमलामाइ नगिपाललका ६०

५९ सिनु्ली िुनकोशी गाउँपाललका ५२

६० सिनु्ली गोलन्ञ्जोि गाउँपाललका ५०

६१ सिनु्ली तीनपाटन गाउँपाललका ४६

६२ सिनु्ली हरिहिपुिगढी गाउँपाललका ४४

६३ सिनु्ली टफक्ल गाउँपाललका २९

६४ मकर्ानपुि थाहा नगिपाललका ६३

६५ मकर्ानपुि बकैया गाउँपाललका ४८

६६ मकर्ानपुि इन्द्रििोर्ि गाउँपाललका ४५

६७ मकर्ानपुि कैलाश गाउँपाललका ४०

६८ मकर्ानपुि िाक्क्सिागं गाउँपाललका ३६
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क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
६९ चर्तर्न खैिहनी नगिपाललका ७६

७० चर्तर्न भितपुि महानगिपाललका ६१

७१ चर्तर्न ित्ननगि नगिपाललका ५६

७२ चर्तर्न माडी नगिपाललका ५६

७३ चर्तर्न इच्ाकामना गाउँपाललका ५५

७४ चर्तर्न िाप्ती नगिपाललका ५२

७५ चर्तर्न काललका नगिपाललका ४२

स्रोतः केन्दीय तथ्याकं तवभाग ि स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

िुनौतवी, अवसर र प्रगवत
िुनौतवी

बागमती प्रदडेशको ििकािी कामकािका लात्ग उपयोग भइिहडेको 
टडजिटल प्रणाली लचर्लो नभएको कािण काया्चलयमा िडेर्ाग्राहीलडे िनु 
रूपमा यिबाट फाइदा ललनुपनने हो, त्यो हुन िकडे को छैन । प्रदडेश ििकाि 
ि स्ानीय तहलडे उपयोग गरििहडेका िफ्टर्डेयि प्रणालीहरूबीर् 
अन्तििम्बन् दडेखखदैँन । िञ्ालनमा िहडेका िफ्टर्डेयि प्रणालीमा िमस्या 
आउँदा त्यिको मम्चत–िम्भािका लात्ग दक् िनशक्ति छैन, ििका 
कािण टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा काया्चन्वयनमा बािा पुग्नडे दडेखखएको 
छ । 

प्रदडेशमा अन्तििञ्ालन योग्य (इन्टिओपिडेनबललटी) ि लचर्लो 
व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणालीको अभार् िहडेका कािण नर्भभन् िफ्टर्डेयिमा 
डडेटा प्रनर्नष्ट दोहोरिनडे ि मानर्ीय रिटुटको िम्भार्ना बढी िहनडे भएकालडे 
ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगबाट िोर्डेअनुिािको फाइदा प्राप्त हुन िकडे को 
छैन । कमिोि तरिकालडे टडिाइन गरिएका ि अिुिभक्त नडेटर्क्च का 
कािण कनतपय प्रणालीको काया्चन्वयन िोखखमपयूण्च दडेखखएको छ । 

नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा भएका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरुको 
काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै कमिोि िहनडे गिडेका कािण प्रदडेशहरुको 
टडजिटलाइिडेशनमा यिलडे रु्नौनत दडेखखएको छ । 

प्रयोगमा आएका कनतपय टडजिटल प्रणालीहरूबीर् दोहोिोपना 
दडेखखएको कािण अनार्श्यक रूपमा िािन ि स्ोत खडेि गइिहडेको छ । 
एउटै प्रणालीका पनन नर्भभन् नाम टदनडे गरिएका कािण प्रणाली िञ्ालन 
गननेहरूमा अन्ोल हुनुका िाथ ैडडेटा दोहोिोपनाको िम्भार्ना असिक हुनडे 
गिडेको छ । िाथ,ै हिडेक पयूर्ा्चिािका लात्ग छुटै्ट िभ्चि िाख्ुपनने कािण 
स्ोत–िािनको बढी लगानी गनु्चपनने ि महँगो पनने गिडेको छ । त्यिैगिी 

कनतपय पयूर्ा्चिािहरूको दोहोिोपनािमडेत दडेखखएको छ ।

डडेटा िुिक्ािस्ो िंर्डेदशील नर्षयमा िम्झौता गरिनु ि िडेक्युरिटी अटडट 
नहुनुलडे प्रनर्सिको प्रयोगिँगै डाटा िुिक्ा कििी गनने भन्डे रु्नौती खडा 
भएको छ । 

हिडेक ििकािी काया्चलयको आर्श्यकता ि क्मता छुट्टाछुटै्ट भए पनन 
एकै खालको प्रणाली लागयू हुनुलडे प्रणालीको प्रभार्कारिता हुन िकडे को 
छैन । 

िम्बम्न्त ननकायहरूको आर्श्यकता ि क्मताभन्ा पनन प्रणाली र्ा 
िफ्टर्डेयि नबक्रडे ताहरूको इच्ाअनुिािको प्रणाली टडिाइन हुनडे गिडेको 
कािण ययनको प्रभार्कारिता िोर्डेअनुिाि हुन निकडे को दडेखखन्छ ।

िञ्ालनमा आएको िफ्टर्डेयि ि प्रणालीका ननस्म् ननिन्ति िञ्ालनका 
लात्ग र्ाटहनडे पार्ि ब्ाकअप अपया्चप्त िहडेको छ । अध्यन तथा 
प्रभशक्णबाट प्राप्त ज्ान आदान–प्रदान गनने अभ्ािको कमी िहडेका 
कािण नया ँिनशक्तिका लात्ग ज्ान हस्ान्तिण हुन निक्ा ियूर्ना 
प्रनर्सि प्रणालीको काया्चन्वयन प्रभार्कािी हुन निकडे को दडेखखन्छ । 
प्रदडेशमा िहडेका प्रणालीहरूको मम्चत–िम्भाि ननयत्मत रूपमा गनु्चपनने 
हुन्छ । ति त्यिका लात्ग आर्श्यक स्ोत तथा िनशक्तिको पया्चप्त 
व्यर्स्ा हुन िकडे को छैन। २६

अवसर 

िाििानी िहििमडेत िहडेको यि बागमती प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको 
नर्काि तथा नर्स्ािको प्रशस् िम्भार्नाहरू छन ्। प्रदडेश ििकािलडे 
अटहलडे ियूर्ना प्रनर्सिको महत्व ि फाइदाबािडे टढलै भए पनन महिुि 

  २६ तवक्रम खततविा, सूचना प्रतवसि तथा तवदु्तीय सुशासन तवज्ञ (वागमती प्रदेश मुख्य मन्तीको काया्नलय) : प्रदेश ि स्ानीय सिकािको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रतवसिको प्रयोगका 
तवषयमा प्रस्ततुतकिण, ( डिजिटल वाग्मतत सम्ाद , हेटध्रिंा ३१ मे २०२२ )
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गिडेको छ । िर््चिािािण ि िंस्ाहरूका लात्ग इन्टिनडेटको व्यापक पहँुर् 
हुन थालडेपलछ स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगमा प्रगनत हुन 
थालडेको छ । ियूर्ना प्रनर्सि पयूर्ा्चिािको नर्काििँगै र्डेबिाइट, इमडेल ि 
अन् प्रणालीहरू पनन परिमार्ित हँुदै ययनीहरूमा पनन स्स्िता ि 
एकरूपता आउन थालडेपलछ ियूर्ना आदान–प्रदान िहि ि शीघ्र हुन 
थालडेको छ । िंिीय ििकािलडे ििकािी ्लिाउड ननमा्चण गिी असिकाशं 
कम्चर्ािीलाई अभभमुखीकिण गरिनुका िाथ ैक्मता नर्कािको अर्िि 
टदइएको कािण प्रदडेशमा दक् मानर् िंिािनको उपलब्धता बढ्न 
थालडेको दडेखखन्छ ।२७ प्रदडेशमा नर्दु्तीय उपकिण ि िडेर्ाको बढ्दो 
उपलव्िता ि नडेपाल िकािकालडे ई–भभलडेिको नर्काि गनने कुिा ियूर्ना 
प्रनर्सि नीनत, २०१५ मा उल्डेख गिडेको छ । कोभभड महामािीमा ियूर्ना 
प्रनर्सिका िफ्टर्डेयि ि प्रणालीको व्यापक प्रयोग भएको दडेखखएको छ । 
यस्ो अर्स्ामा यि क्डेरिको भयूत्मका ि योगदान आगामी टदनमा थप 
बहृत ्बनाउन िटकनडे प्रशस् िम्भार्ना छन ्। २८

बागमती प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग गिी िडेर्ा प्रर्ाह 
गदा्चको फाइदा एरं् मयूल्लाई िाम्िी बझुडेको छ । यिै कािण पनन यि 
प्रदडेशका स्ानीय तहहरूिम्म टडजिटल प्रनर्सिबाट िडेर्ा प्रर्ाह हुन 

  २७, २९ तवक्रम खततविा, सूचना प्रतवसि तथा तवदु्तीय सुशासन तवज्ञ (वागमती प्रदेश मुख्य मन्तीको काया्नलय) : प्रदेश ि स्ानीय सिकािको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रतवसिको 
प्रयोगका तवषयमा प्रस्ततुतकिण, (डिजिटल वाग्मतत सम्ाद , हेटध्रिंा ३१ मे २०२२)

२८ िा.अरुण कुमाि शे्रष्ठ ि िामहरि ततद्मल्सिना (अनुसन्ान तथा प्रसाि तनदनेशनालय) ि िामहरि ततद्मल्सिना (कृतष तथा वन तवश्वतवद्ालय)। डिजिटलाइिशेन िेभलप्ेन्ट अफ 
एद्ग्कल्चि एक्सटेन्सन सर्भस तवषयमा प्रस्ततुतकिण (डिजिटल वाग्मतत सम्ाद ३१ मे २०२२)

थाललिकडे को छ । प्रदडेश ििकाि तथा स्ानीय तहबाट प्रर्ाह हुनडे 
िडेर्ालाई अझ ैलछटो, छरितो, पािदशमी ि गुणस्िीय बनाउन ियूर्ना तथा 
िञ्ाि प्रनर्सिको क्डेरिमा लगानी बढाई पयूर्ा्चिािको ननमा्चणमा ध्ान 
टदनुपछ्च  । ियूर्ना प्रनर्सिका पयूर्ा्चिाि ननमा्चण गिडेि नै िम्यूण्च स्ानीय तह 
हँुदै िब ैनागरिकिम्म नै ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् पुया्चउन िटकनडे 
अर्ििको सिि्चना गन्च िटकन्छ । ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी अध्यन 
गननेहरूको िंख्या बटढिहडेकालडे यो क्डेरिमा योग्य व्यक्तिलाई काम गन्च 
प्रोत्ाटहत गनने हो भनडे िबै क्डेरिलाई िफ्टर्डेयि प्रणालीमा रूपान्तरित 
गिडेि िडेर्ा टदन िटकनडेछ । अटहलडे प्रदडेश ििकाि मातहत तथा स्ानीय 
तहमा काय्चित कम्चर्ािी आर्श्यक मारिामा अझ ैदक् उपलब्ध हुन निकडे  
पनन उपलब्धतामा िुिाि हँुदै गएको छ । उनीहरूको ज्ान ि िीपको 
उपयोग गन्च िटकएको अर्स्ामा नागरिकलाई टदइनडे िडेर्ा अझ ै
प्रभार्कािी ि पािदशमी बनाउन िटकनडेछ ।२९

पहल प्रगवत कैडफयत
िञ्ाि िजिष्टरिाि काया्चलय स्ापना भएको छ ।

ियूर्ना बैंक पोट्चल ननमा्चण तथा िञ्ालन िंर्ालनमा आएको भख्चि काम असि बढडेको छ
र्डेबिाइट िंर्ालनमा आएको

अनलाइनबाट िर्ािी कि भुतिानी िंर्ालनमा आएको

प्रदडेश लोक िडेर्ा आयोगको आर्डेदन अनलाइनबाट भएको छ ।

यातायात व्यर्स्ापन काया्चलयमा इ–टोकन प्रणाली िंर्ालनमा आएको

नीनत योिना ि िणनीनत नीनत बनडेको छैन
आइिीटी उपकिणको व्यर्स्ा िञ्ालनमा आएको छैन िफ्टर्डेयि भनडेको बनडेको छ ।

पहलहरुको काया्सन्वयन प्रगवत 

स्रोतः सम्धि तवज्ञबाट प्राप्त िानकािी
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वनष्कष्स र सुझाव
बागमती प्रदडेश िाििानी िहििमडेत िहडेको प्रदडेश भएकालडे यहाकँा 
िम्भार्नाहरू अन् प्रदडेशमाभन्ा बढी हुनु स्ाभानर्कै हो । प्रदडेशलडे 
ियूर्ना प्रनर्सिलाई िार््चिननक िडेर्ा तथा दैननक िीर्नशैलीलाई िहि 
हुनडे गिी नर्भभन् प्रयाि अगाटड ल्ाएको छ, ििमा िफ्टर्डेयिदडेखख 
नर्भभन् टडजिटल प्रणालीहरूको नर्काि तथा प्रयोगलाई प्राथत्मकता 
टदनडे गरिएको छ । िाथ,ै र्ार्षक नीनत तथा काय्चक्रममा पनन ियूर्ना 
प्रनर्सिको नर्काि तथा नर्स्ािलाई प्राथत्मकता टदइएको छ । ति पनन 
ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त िार््चिननक िडेर्ा ि दैननक िीर्नमा िुन टकसिमको 
िहिता अपडेक्ा गरिएको सथयो, त्यो हुन िकडे को छैन । िनशक्तिको 
अभार् डडेटा िुिक्ा रु्नौती िफ्टर्डेयि तथा प्रणालीहरूको उपयोगबािडे 
िनर्डेतना अभार्लगायतका र्ुनौतीको रूपमा िहडे पनन प्रदडेश ििकािलडे 
यि क्डेरिको नर्कािको अपरिहाय्चता महिुि गिडेको ननष्कष्चका िाथ ननम्न 
िुझार्हरू पडेि गरिएका छन ्ः

क) अन्तििञ्ालन योग्यता (इन्टिओपिडेनबललटी) काय्चढारँ्ाको 
काया्चन्वयन, ििकािी ्लिाउड िडेर्ाको प्रभार्कािी िञ्ालन तथा 
प्रर्द्ि्न ि टडजिटल हस्ाक्िको काया्चन्वयन प्रभार्कािी तथा 
िमन्वयात्मक ढंगलडे अगाटड बढाउनुपनने दडेखखन्छ ।

ख) ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको नर्कािका लात्ग यि क्डेरिमा ननिी 
लगानी प्रर्द्ि्नलाई प्राथत्मकता टदंदै लगानीमैरिी िंस्ागत तथा 
कानुनी व्यर्स्ा ि आर्श्यक पयूर्ा्चिािहरूको योिनाबधि नर्काि 
गनु्चपछ्च  । ३०

ग) ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिलाई कडे र्ल िार््चिननक िडेर्ाका लात्ग मारि 
प्रयोग नगिी यिलाई व्यापािीकिणमाफ्च त िानष्टरिय अथ्चतन्तमा बहृत ्
योगदान िुननजचित गन्च स्पष्ट नीनत ि कानुन ननमा्चण गिी लागयू गनु्चपनने 
दडेखखन्छ । 

ि) ििकािको भयूत्मका िमन्वय ि िहिीकिणमा बढी गिी ननिी 
लगानीलाई यि क्डेरिमा प्रर्द्ि्न गनु्चपनने दडेखखन्छ । 

ङ) प्रदडेश ििकािलडे इन्टिप्राइि रििोि्च प्ाननङ (इआिपी) फ्डे मर्क्च  को 
टडिाइन ि काया्चन्वयन िनतिक्ो लछटो गनु्चपनने दडेखखन्छ ।

र्) ििकािलडे ओपन आर्कटडेक्चिलाई अपनाएि िानुपनने दडेखखन्छ ।

छ) बागमती प्रदडेशको ििकािी कामकािका लात्ग उपयोग भइिहडेको 
टडजिटल प्रणाली लचर्लो नभएको कािण काया्चलयमा िडेर्ाग्राहीलडे 
िनु रूपमा यिबाट फाइदा ललनुपनने हो, त्यो हुन निकडे को अर्स्ामा 
िहि ि लचर्लो प्रणाली लागयू गननेतफ्च  िोड टदनुपनने दडेखखन्छ ।

ि) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।  

 

झ) प्रदडेश ििकाि ि स्ानीय तहलडे उपयोग गरििहडेका िफ्टर्डेयि 
प्रणालीहरूबीर् अन्तििम्बन् नदडेखखएका कािण डडेटा आदान–
प्रदानमा िमस्या दडेखखएकोलडे अन्तिप्रणाली आबधितालाई पनन ध्ान 
टदनुपनने दडेखखन्छ । हिडेक प्रणालीलाई छुटै्ट िफ्टर्डेयि प्रयोग गरिनडे 
प्रर्चृति दडेखखएकोलडे त्यिलाई ननरुत्ाटहत गिी िमान खालका 
कामका लात्ग एकीकृत िाझा िफ्टर्डेयि प्रयोग भएमा िडेर्ाग्राहीलाई 
िजिलो मारि होइन, दोहोिोपना काम हुनडे ि त्मतव्ययीिमडेत हुनडे 
दडेखखन्छ । 

ञ) िञ्ालनमा िहडेका िफ्टर्डेयि प्रणालीमा िमस्या आउँदा त्यिको 
मम्चत–िम्भािका लात्ग दक् िनशक्ति छैन, ििका कािण 
टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा काया्चन्वयनमा बािा पुग्नडे दडेखखएकालडे 
िनशक्ति नर्काि तथा व्यर्स्ापनमा पनन प्राथत्मकता टदनुपनने 
हुन्छ। ३१ 

३० तवक्रम खततविा, सूचना प्रतवसि तथा तवदु्तीय सुशासन तवज्ञ (वागमती प्रदेश मुख्य मन्तीको काया्नलय) : प्रदेश ि स्ानीय सिकािको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रतवसिको प्रयोगका 
तवषयमा प्रस्ततुतकिण, (डिजिटल वाग्मतत सम्ाद , हेटध्रिंा ३१ मे २०२२)

३१ िा.अरुण कुमाि शे्रष्ठ ि िामहरि ततद्मल्सिना (अनुसन्ान तथा प्रसाि तनदनेशनालय) ि िामहरि ततद्मल्सिना (कृतष तथा वन तवश्वतवद्ालय)। डिजिटलाइिशेन िेभलप्ेन्ट अफ 
एद्ग्कल्चि एक्सटेन्सन सर्भस तवषयमा प्रस्ततुतकिण (डिजिटल वाग्मतत सम्ाद ३१ मे २०२२)
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गण्की प्रदेश

गोरखा

लमजङु

तनहँुस्याङजा

पव्सतबागलुङ

म्ाङदवी

मसु्ताङ

मनाङ

कास्ी

नवलपरासवी पूव्स
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१. नबन्कुुमाि थापा, मन्ती, कानुन, िञ्ाि तथा प्रदडेश मात्मला, गण्की 
प्रदडेश

२. डा. ििुिाि काफ् डे, उपाध्क्, प्रदडेश नीनत तथा योिना आयोग, 
गण्की प्रदडेश

३. टदललपप्रताप खाडँ, मडेयि, बाललङ नगिपाललका

४. िगनबहादिु गुरुङ, िंस्ापक अध्क्, क्यान कास्ी

५. डा. उदयिाि ढंुगाना, िहायक प्राध्ापक, पोखिा नर्श्वनर्द्ालय

६. इटन्िननयि टकिण कडे िी, नप्रस्न्सपल एलए ग्राण्ी इन्टिनडेशनल कलडेि

७. नर्ज्ानिाि ित्याल, आईटी एण् इ–गभ्चनडेन्स नर्ज्, गण्की प्रदडेश

८. यब्िडेन िोशी, को–फाउण्ि, एनई हब

डिजजटल गण्की प्रदेश संवाद

२०७८ साल चैत्र १८ गते परोखिामा आयरोजित गण्डकी डिजिटल प्रदेश संवादमा २४० बढीकरो उपस्थिबत िहेकरो थियरो । उक्त संवादमा सहभागी 
वक्ता तिा स्रोत व्यक्क्तहरु:



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo50 |

टहमाल, पहाड ि तिाई गिी नतनै ििातलीय स्रूपलाई िमडेटडेको गण्की 
प्रदडेशमा म्ाग्ी, मुस्ाङ, पर््चत, बाग्ङु, गोिखा, लमिङु, मनाङ, 
स्याङ्िा, कास्ी, तनहँु ि बद्चिाट िुस्ा पयूर््चको नर्लपुि गिी ११ 
जिल्ा छन ्। यो प्रदडेशमा १ महानगिपाललका, २६ नगिपाललका ि ५८ 
गाउँपाललका गिी िम्मा ८५ स्ानीय तह छन ्। यि प्रदडेशबाट 
प्रनतननसििभा िदस्य ननर्ा्चर्नका लात्ग १८ ननर्ा्चर्न क्डेरि ि प्रदडेशिभा 
िदस्य ननर्ा्चर्नका लात्ग ३६ ननर्ा्चर्न क्डेरि छन ्। 

प्रदडेशको पयूर््चमा ििुर्ा, िाटदङ ि चर्तर्न जिल्ा तथा पजचिममा पयूर्मी 
रुकुम, िोल्पा, प्यूठान, गुल्ी, पाल्पा ि िुस्ा बद्चिाट पजचिम नर्लपिािी 
ि डोल्पा तथा उतििमा र्ीनको स्शासित क्डेरि नतब्बत ि दभक्णमा पाल्पा 
जिल्ा ि भाितको नबहाि िाज् पछ्चन ्। भौगोललक अर्स्स्नतलाई हडेदा्च 
प्रदडेशको िबभैन्ा अग्ो भयू–भाग िौलात्गरि टहमाल ि होर्ो भयू–भाग 
नर्लपुिको त्रिर्डेणी िुस्ा हुन ्। 

ताचलका १९: प्रदेश झलक

प्रदेशको नाम गण्की प्रदडेश
राजिानवी पोखिा
जनसंख्ा िनगणना २०६८ अनुिाि  २४ लाख ३ हिाि ७५७ ि २०७८ िालको प्रािस्म्भक 

िनगणनाको प्रनतर्डेदन अनुिाि २४ लाख ७९ हिाि ७४५
के्षत्फल २१ हिाि ७३३ र्ग्च टकलोत्मिट अथा्चत १४.६६ प्रनतशत
स्ानवीय तह १ महानगिपाललका, २६ नगिपाललका ि ५८ गाउँपाललका गिी िम्मा ८५ तह
जजडिपवी र्ालु आर्थक बष्च २०७७/७८ को दडेशको कुल ग्राहस् उत्ादन -िीडीपी_ ४२ खब्च ६६ 

अब्च ३२ किोड 
जजडिपवीमा प्रदेशको हहस्ा प्रदडेशको टहस्ा ८.७ प्रनतशत अथा्चत ३ खब्च ७२ अब्च १६ किोड३२ 
रावट्रिय सुशासनको सुिाकं र्ालु बष्चमा िानष्टरिय औित ५८८९ प्रनतशत िहडेकोमा गण्कीमा ६६.१५ प्रनतशत, िनु 

प्रदडेशहरु मध्डेकै िबभैन्ा बढी हो ।३३ 
साक्षरता ७०.९ प्रनतशत

स्रोतः केन्दीय तथ्याकं तवभाग https://cbs.gov.np/province-statistics/

गण्की प्रदडेश ििकािलडे टडजिटल गण्की प्रदडेशको अर्िािणा असि 
िािडेको छ । यििम्बन्ी अर्िािणापरि स्ीकृत गिडेि गण्की ििकाि 
टडजिटलाइिडेिनमा असि बढडेको हो । अर्िािणापरिमा डाटा िडेन्टि 
स्ापना, टडजिटल िाक्िता अभभयानका िाथ ैयिबािडे गनने गनतनर्सिहरू 
उल्डेख छन ्। 

अर्िािणा काया्चन्वयनका लात्ग प्रदडेशका कानुनमन्तीको अध्क्तामा 
प्रमुख िचर्र्, योिना आयोगका िदस्य तथा प्रदडेशका िम्यूण्च िचर्र्हरू 
िदस्य ि कानुन मन्तालयका िचर्र् िदस्य िचर्र् िहडेको काय्चकािी 
काया्चन्वयन ित्मनतिमडेत गठन गरिएको छ ।

गण्की प्रदेशको डिजजटल पररदृश्य

िन ्२०२५ िम्ममा दडेशलाई ‘टडजिटल नडेपाल’ को रूपमा नर्काि गनने 
िंिीय ििकािको लक्ष्य पछ्ाउँदै तीव् नर्काि ि उच्च आर्थक र्तृ्धिका 
लात्ग िमयिापडेक् ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको उपयोग गिी आर्थक 

एरं् िामाजिक क्डेरिको रूपान्तिण गन्च गण्की प्रदडेश ििकािलडे नर्भभन् 
योिना अगाटड बढाइिहडेको छ । यहाकँा स्ानीय ििकािलडे १० र्टा 
िफ्टर्डेयि प्रणालीमाफ्च त िडेर्ा टदइिहडेका छन ्। िडेर्ा प्रर्ाह भइिहडेका 
िफ्टर्डेयि प्रणालीमा प्ाननङ, िािस् व्यर्स्ापन, बिडेट, िम्चति 
व्यर्स्ापन, नपआइएि, काया्चलय िञ्ालन, िडेर्ा प्रर्ाह, स्ानीय 
ििकािलडे गिडेका कामको प्रगनत टरियाटकङ तथा ननयमन, स्ास्थ्य ि भशक्ा 
छन ्।

स्ानवीय तहमा सफ्टवेयरको प्रयोग

स्ानीय तहलडे िडेर्ा प्रर्ाहको क्रममा प्ाननङ, िफ्टर्डेयि, िािस् 
व्यर्स्ापन, बिडेट तथा खर््च िम्चति व्यर्स्ापन, नपआइएि काया्चलय 
िञ्ालन, िडेर्ा प्रर्ाह िफ्टर्डेयिमाफ्च त िडेर्ा टदएका छन ्। ति यस्ो 
प्रनर्सिको प्रयोगको मारिा भनडे ननकै कम िहडेको छ ि यिलाई बढोतििी 
गन्च िटकनडे िम्भार्ना प्रशस् छ ।

डिजजटल गण्की प्रदेशको अविारणा

३२ केन्दीय तथ्याकं तवभाग https://cbs.gov.np/province-statistics/ 
३३ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/

news-notice/2572
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ताचलका २०: स्ानवीय तहमा सफ्टवेरको प्रयोग

ताचलका २१: के्षत्गत सूिना प्रववधि प्रयोग गनने स्ानवीय तह

सफ्टवेर प्रयोग गनने
प्ाननङ िफ्टर्यडेि १६.४७ प्रनतशत
िडेभडेन्ु म्ानडेिमडेण्ट िफ्टर्यडेि २४.७१ प्रनतशत

बिडेट तथा एक्सपडेण्ीर्ि २५.८८ प्रनतशत
िम्नत व्यर्स्ापन िफ्टर्यडेि २० प्रनतशत

पीआइएि िफ्टर्यडेि ३.५३ प्रनतशत

काया्चलय अटोमडेिन िफ्टर्यडेि ४.७१ प्रनतशत
िडेर्ा प्रर्ाह िफ्टर्यडेि ३.५३ प्रनतशत

प्रगनत टरिय्ाटकङ ि मननटरिङ ४.७१ प्रनतशत
भशक्ा िफ्टर्यडेि २१.१८ प्रनतशत
स्ास्थ्य िफ्टर्यडेि २१.१८ प्रनतशत

के्षत् प्रववधि प्रयोग गनने स्ानवीय तह (प्रवतशत)
स्ास्थ्य िफ्टर्डेि २१.१८
 भशक्ा िफ्टर्डेि २१.१८

स्रोतः तवज्ञानिाि सत्ाल, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, गण्की प्रदेश (डिजिटल सम्ाद, पोखिा )

स्रोतः तवज्ञानिाि सत्ाल, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, गण्की प्रदेश (डिजिटल सम्ाद, पोखिा )

यि प्रदडेशका स्ानीय तहमध्डे भशक्ा ि स्ास्थ्यमा िफ्टर्डेयि प्रयोग गनने 
कडे र्ल २१.१८ प्रनतशत मारि दडेखखन्छ । ििको मारिामा व्यापक र्तृ्धि 
गन्च िटकनडे िम्भार्ना छ ।

हालिम्म प्रदडेशका ८५ र्टै स्ानीय तहमा इन्टिनडेटको पहँुर् पुत्गिकडे को 
छ । प्रदडेशका असिकाशं जिल्ामा ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी भौनतक 
िंिर्ना ननमा्चण भएका छन ्। प्रदडेश तथा स्ानीय तहमा काय्चित 
कम्चर्ािीलडे कम्प्टुि तथा िफ्टर्डेयि प्रणालीको उपयोग गन्च िक्छन ्। 

स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको के्षत्गत प्रयोग

सूिना प्रववधिमा हालको अवस्ा र प्रयोग
प्रदडेशअन्तग्चतका काया्चलयमा प्रयोग भएका िब ैकम्प्टुिहरू 
इन्टिनडेटमा िोटडएका छन ्। ति प्रनर्सिका िािनहरूको उपयोग गनने 
दक् िनशक्ति अझै पनन ननकै कम िहडेको तलको ताललकालडे दडेखाउँछ ।
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ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त प्रदान गरिनडे िडेर्ाको माग ि प्रभार्कारिता बढ्दै 
गएको अर्स्ामा प्रदडेश ििकािलडे िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिलाई थप 
नर्स्ाि ि गुणस्िमा िुिािलाई प्रमुख प्राथत्मकतामा िाखडेको छ । 

टडजिटल गण्की प्रदडेश ननमा्चण गनने अभभयानस्रूप प्रदडेशलडे नर्भभन् 
पहलहरू िुरु गिडेको छ । ििमा ई–गभननेन्स गुरुयोिना गण्की 
प्रदडेशको तथ्ाकं (डाटा) पोट्चल, गुनािो व्यर्स्ापन, ियूर्ना प्रनर्सि 
पाक्च लगायतका छन ्।

क) ई–गभननेन्स गुरुयोजना

प्रदडेश तथा स्ानीय ििकािबाट प्रदान गरिनडे िडेर्ालाई पयूण्च रूपमा 
प्रनर्सिमा आिारित बनाउन गण्की प्रदडेश ििकािलडे गुरुयोिना बनाएि 
काम गरििहडेको छ । प्रदडेश ििकािको ई–गभननेन्स गुरुयोिना तीन 
र्िणमा काया्चन्वयन गरिँदै छ । पटहलो र्िणअन्तग्चत िन ्२०२४ 
िम्ममा ई–गभननेन्सको िग तयाि गरिनडे उल्डेख छ । िन ्२०२१ बाट 
िुरु भएको यो र्िण िन ्२०२४ मा पयूिा हुनडेछ । दोस्ो र्िणमा 

सूिना प्रववधिमा गण्की प्रदेशका पहलहरू

यिका लात्ग आर्श्यक िनशक्ति पनन उत्ादन गददै िानडे नीनत प्रदडेशलडे 
ललएको छ । 

एकीकृत िडेर्ा िहनडे ििअन्तग्चत िन ्२०२६ िम्ममा ििकािी तहबाट 
हुनडे िब ैकामकािलाई एकीकृत प्रणालीमा आबधि गिी िडेर्ा प्रदान 
गरिनडेछ । यो र्िणको काय्चक्रमको थालनी पनन िन ्२०२१ बाट नै 
भएको हो । त्यिैगिी तडेस्ो र्िणअन्तग्चत प्रदडेशलाई ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगमाफ्च त आिनुनकीकिण गरिनडे उल्डेख छ । यो र्िणको अर्सि 
१० र्ष्चको िहनडेछ । प्रदडेश ििकािलडे िन ्२०३१ िम्ममा ियूर्ना 
प्रनर्सिको उपयोगबाट िडेर्ाप्रदायलाई पयूण्च रूपमा आिनुनकीकिण गनने 
लक्ष्य ललएको छ । 

ख) गण्की प्रदेशको तथ्ाकं (िाटा) पोट्सल

गण्की प्रदडेश ििकािलडे आफ्नो क्डेरिभभरिका िब ैप्रकािका तथ्ाकंलाई 
एउटै स्ानबाट हडेन्च त्मल्नडे गिी अनलाइन डाटा पोट्चल तयाि गिी 

ताचलका २२:  काया्सलयहरुमा सूिना प्रववधिका सािन र जनशक्ति  

वववरण प्रयोगको अवस्ा 

प्रदडेशका स्ानीय तहका िब ैकाया्चलयहरूमा प्रयोग 
भएका कम्प्टुि

२ हिाि ९ िय ५३

प्रदडेशका स्ानीय तहका िब ैकाया्चलयहरूमा प्रयोग 
भएका नप्रन्टि

१ हिाि ७ िय २८

िडेर्ा प्रर्ाहका लात्ग कम्प्टुि र्लाउनडे कम्चर्ािी ५२.२२ प्रनतशत
िब ैर्डा काया्चलयमा िञ्ालन भइिहडेका कम्प्टुि १ हिाि ४ िय ४४
िब ैर्डा काया्चलयमा िञ्ालन भइिहडेका नप्रन्टि १ हिाि १ िय ३३
िडेर्ा प्रर्ाहका लात्ग कम्प्टुि र्लाउनडे र्डाका 
कम्चर्ािी

५०.८३ प्रनतशत३४ 

स्ानीय तहका काया्चलयमा नर्दु्त पहँुर् ९८ प्रनतशत (८२.३५ प्रनतशत योगदान िानष्टरिय प्रिािण 
प्रणाली तथा बाटँक लिुिलनर्दु्त ि िौय्च ऊिा्च )

स्ानीय तहका र्डा काया्चलयहरूमा इन्टिनडेटको 
पहँुर्

९५ प्रनतशत

स्ानीय र्डा काया्चलयमा नर्दु्त पहँुर् ९७ प्रनतशत नर्दु्त(७६.१४ प्रनतशत योगदान िानष्टरिय 
प्रिािण प्रणाली तथा बाटँक लिुिलनर्दु्त ि िौय्च ऊिा्च )

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्तालय,https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

३४ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572
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प्रयोगमा ल्ाएको छ । प्रदडेशको िमग्र आर्थक ियूर्क, स्ास्थ्य, दीगो 
नर्काि लक्ष्य, आर्थक तथा िामाजिक क्डेरििँग िम्बम्न्त तथ्ाकंहरू 
िाख्डे उद्डेश्यलडे यो तथ्ाकं पोट्चल तयाि गरिएको हो । 

यो पोट्चललाई पयूण्चता टदन अटहलडे तीव् गनतमा काम भइिहडेको छ । यि 
अनलाइन तथ्ाकं पोट्चलमा गण्की प्रदडेश ि यहाकँा िब ै८५ स्ानीय 
तहको िब ैक्डेरिको तथ्ाकं िाखखनडेछ । 

ग) गुनासो व्यवस्ापन

गण्की प्रदडेश ििकालडे नागरिकको गुनािो व्यर्स्ापनका लात्ग ‘हडेल्ो 
मुख्यमन्ती’ गुनािो व्यर्स्ापन काय्चक्रम िञ्ालन गददै आएको छ । 
प्रदडेशका नागरिकबाट आउनडे िुझार्, प्रनतटक्रया तथा गुनािा िुनुर्ाइका 
लात्ग २०७५ िाल भदौ ४ गतडेदडेखख हडेल्ो मुख्यमन्ती गुनािो 
व्यर्स्ापन काय्चकक् स्ापना गरिएको छ । यो कक् नबहान ८ बिडेदडेखख 
िाझँ ६ बिडेिम्म िञ्ालन हँुदै आएको छ । नडेपाल टडेललकमका ग्राहकलडे 
टोलफ्ी हटलाइन नम्बि १०९४ मा िम्क्च  गिी गुनािो टटपाउन 
िक्छन ्।  एन्रिोइड मोबाइलका प्रयोगकता्चलडे हडेल्ो सिएम एप 
डाउनलोड गिी तथा हडेल्ो मुख्यमन्ती काय्चक्रमको र्डेबिाइट www.
hellocm.gandaki.gov.no माफ्च त र्ा hellocm@gandaki.
gov.np बाट पनन गुनािो पठाउन िक्डे  व्यर्स्ा त्मलाइएको छ । 

प्रदडेश ििकािलडे नर्भभन् माध्मबाट प्राप्त गुनािाहरूको िम्बम्न्त 
ननकायबाट िुनुर्ाइ तथा िमािान गिाउनडे प्रयाि गछ्च  । नागरिकको 
गुनािोउपि भएका काम–कािबाहीको प्रगनत हडेल्ो मुख्यमन्ती 

काय्चक्रमको र्डेबिाइटमा िाख्डे गरिएको छ । 

घ) यातायात व्यवस्ा काया्सलय र घरेलु तथा साना उद्ोग ववभागको 
डिजजटलाइजेसन

प्रदडेश ििकािलडे िडेर्ाग्राहीको िडेिै भीडभाड हुनडे यातायात व्यर्स्ा 
काया्चलयमा टडजिटाइिडेिनलाई प्राथत्मकतामा िाखी काम अगाटड 
बढाएको छ । िडेर्ाग्राहीको िहिताका लात्ग यातायात व्यर्स्ा 
काया्चलयबाट टदइनडे िडेर्ालाई टडजिटल प्रनर्सिमा लैिान लात्गएको हो । 
िाथ,ै ििडेलु तथा िाना उद्ोग नर्भागबाट टदइनडे िडेर्ालाई पनन 
टडजिटलाइिडेिन गनने प्रटक्रया असि बढडेको छ ।

सूिना प्रववधि पाक्स

गण्की प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च को ननमा्चण काय्च िुरु भएको छ । 
२०७८ फागुनबाट पोखिा महानगिपाललकाको र्डा नम्बि १७ स्स्त 
िामुनबोटमा करिब ९६ िोपनी क्डेरिफलमा ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च को 
ननमा्चण िुरु गरिएको हो । ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि प्रर्द्ि्नमाफ्च त 
िडेर्ामयूलक उत्ादनको व्यापािमा टडेर्ा पुया्चउनडे तथा नर्दु्तीय िडेर्ा 
प्रर्ाहको गुणस्ि अभभर्तृ्धि गनने उद्डेश्यलडे यो पाक्च  ननमा्चणको काम 
अगाटड बढडेको हो । िंिीय ििकाििँगको िहकाय्चमा प्रदडेश ििकािलडे 
पाक्च  ननमा्चणका लात्ग गत आर्थक र्ष्चमा पनन बिडेट नर्ननयोिन गिडेको 
छ ।
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गण्की प्रदडेशका िब ैस्ानीय ननकायमा इन्टिनडेट ि हाड्चर्डेयि 
उपकिणहरूको उपलब्धता छ भनडे कडे ही पाललकामा मारि नर्दु्त ्पुग्न 
बाकँी छ । यि प्रदडेशका स्ानीय तहमा आईिीटीको पयूर्ा्चिाि 
नर्कािका िाथ ैिडेर्ा–िुनर्िाहरू पनन टडजिटल माध्मबाट प्रदान 
गरिँदै आइएको छ । यि प्रदडेशअन्तग्चतका काया्चलय तथा स्ानीय 
तहमा गण्की डडेटा पोट्चल, गुनािो िुन्डे हटलाइन िडेर्ा, डडेटा 
टडजिटलाइिडेिन, अटोमडेिन प्रणाली, एलईडी टडस्प्डे, टडजिटल 
अटडेन्डेन्स, सििीक्यामडेिा, आटदको प्रयोग भइिहडेका छन ्। प्ाननङ 
िफ्टर्डेयि, िडेभभन्यू म्ानडेिमडेन्ट िफ्टर्डेयि, बिडेट एन् एक्सपडेन्न्र्ि, 
एिडेट म्ानडेिमडेन्ट िफ्टर्डेयि, प्रोग्रडेि टरियाटकङ तथा मोननटरिङ, 
पीआईएि िफ्टर्डेयि, एर्एमएि तथा ईआईएमएि िफ्टर्डेयिहरूको 

गण्की प्रदडेशका नर्भभन् पाललकाहरूलडे आफ्नो क्मताअनुिाि नर्भभन् 
प्रणाली ि िडेर्ा प्रदान गिडेका छन्, ििबाट िडेर्ाग्राहीदडेखख 
िर््चिाििणिम्म लाभाम्न्वत भएका छन ्। ति पनन नतनीहरूको 
गुणस्िमा भनडे अझ ैिुिाि गनु्चपनने दडेखखन्छ । 

प्रदडेशअन्तग्चतका काया्चलयहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगका लात्ग 
ििकािलडे प्राथत्मकता टदए पनन िडेर्ा प्रर्ाहका लात्ग दक् िनशक्ति कम 

पनन प्रयोग बढ्दै गएको छ । प्रदडेशका करिब ५० प्रनतशत कम्चर्ािी 
टडजिटल रूपमा िाक्ि छन ्। ति आइटीिँग िम्बम्न्त िडेर्ाको गुणस्ि 
असिकतम पान्च िर्भि अनटिमाइिडेिनको भनडे अभार् िहडेको छ । 

िब ैस्ानीय तहका र्डेबिाइट ि इमडेल िञ्ालनमा िहनुका िाथ ैकडे न्द्रीय 
िभ्चििँग उनीहरूलाई आबधि गरिएको छ । ियूर्ना प्रनर्सि नर्भागबाट 
िब ैननकायलाई ििकािी ्लिाउड िडेर्ा प्रदान गरिएको ि िडेर्ा स्िको 
एकरूपताका लात्ग यनुनफम्च स्ट्ान्ड्च उपकिणको प्रयोग भइिहको छ 
। इन्िमडेिन िोडम्ाप प्ाननङ (ईआिपी) मा आिारित िडेर्ाहरू िमडेत 
प्रदडेशमा उपलब्ध छन ्। प्रदडेशका २५ हिाि व्यक्तिहरू िहकािीको 
एपको माध्बाट टडजिटल रूपमा आपिमा िोटडएका छन ्। 

इन्टिनडेट ि नर्दु्त्ो उपलब्धता हँुदाहँुदै पनन प्रदडेशका प्रायः 
पाललकाहरूमा मारि टडजिटल िडेर्ा ि प्रणालीको प्रयोग भएको पाइन्छ । 
िुशािनका लात्ग महत्वपयूण्च मानननडे यस्ा िडेर्ा ि प्रणालीलाई थप 
नर्स्ाि गददै लग्नुपनने अर्स्ा छ ।

िहडेको तलको ताललकालडे दडेखाउँछ । 

डिजजटल साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा

प्रणालवी र सेवाहरू 

कम्सिारवीमा सूिना प्रववधिको सवीपको अवस्ा

ताचलका २३:  पाचलकामा डिजजटल सेवा र प्रणालवीको प्रयोगको अवस्ा 

सेवा र प्रणालवी स्ान
टडजिटल एलइडी टडस्प्डेमाफ्च त िडेर्ा ३३ र्टा स्ानीय ििकाि
ग्रुप एिएमएि िडेर्ा ५४ पाललकामा

मोबाइल एप्प्कडे िनमाफ्च त िडेर्ा ५८ पाललकामा
बायोमडेटटरिक एटडेन्डेन्स ५१ पाललका

क्ययू म्ानडेिमडेण्ट एक पाललका

र्ाइफाइ ननःशुल्क १७५ काया्चलय ि ६६ िार््चिननक क्डेरि
सििी क्यामिा ५५ पाललका

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्तालय,https://mofaga.gov.np/news-notice/2572
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ताचलका २४: प्रववधिको ज्ञान भएका कम्सिारवीको अवस्ा

वववरण स्स्वत

ियूर्ना, िञ्ाि ि प्रनर्िीबािडे िानकािी भएका ७५ प्रनतशत
अटफि प्ाकडे िबािडे िानकािी भएका ७१ प्रनतशत

इमडेल इण्टिनडेटबािडे िीप भएका ५५ प्रनतशत
कम्प्टुिको सिस्टम, िफ्टर्यडेि ि हाड्चर्यडेिबािडे दक्ता भएका ५४ प्रनतशत

इ–गभननेन्सबािडे िानकािी भएका कम्चर्िी ४२ प्रनतशत

यनुनकोडको प्रयोग गनने दक्ता भएका ३८ प्रनतशत
मोबाइल प्रनर्िी ि यिको प्रयोगबािडे िानकािी भएका २६ प्रनतशत

गुगल तथा माइक्रोिफ्ट फम्चबािडे िानकािी भएका २२ प्रनतशत

टडजिटल त्मटडयाबािडे िानकािी भएका १४ प्रनतशत

र्डेर्िाइट व्यर्स्ापनबािडे िानकािी भएका ९ प्रनतशत

अपिडेटटङ प्रणालीको िैधिाम्न्तक ज्ान ि अभ्ािको अनुभर् भएका ७ प्रनतशत

कम्प्टुि नडेटर्क्च  ि िुर्नाको िुिक्ाबािडे िानकािी भएका ६ प्रनतशत

डाटा कलडेक्शन ि एनालाइसिि टुल्स  ि डाटा कलडेक्शन ि एनालाइसिि 
टुल्सको ओपन िोि्चबािडे िानकािी भएका 

६ प्रनतशत

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्तालय,https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

स्ानीय ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त स्ानीय तहमा िार््चिननक िडेर्ा 
प्रर्ाह गरििहडेका छन ्। िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन 
मन्तालयलडे गिडेको स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सि क्कक्मताको लडेखािोखा 
मयूल्ाकंनलडे ययनीहरूलडे प्रयोग गिडेका ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी ७ र्टा 

क्डेरिलाई िमडेटडेको छ । ती क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कहरूमा आबधि गिी 
मयूल्ाकंन गरिएको छ । गण्की प्रदडेशका कुल ८५ पाललकामध्डे १ 
महानगिपाललका, १६ नगिपाललका ि ३५ गाउँपाललका गिी कुल ५२ 
र्टा स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी लडेखािोखा गरिएको सथयो । 

सूिना प्रववधिमाफ्स त साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा

ताचलका २५: गण्की प्रदेशका स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग सम्बन्न् लेखाजोखा

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
१ गोिखा सििानर्ोक गाउँपाललका ६१
२ गोिखा पालुङटाि नगिपाललका ५५

३ गोिखा गण्की गाउँपाललका ५१

४ गोिखा भभमिडेनथापा गाउँपाललका ४७

५ गोिखा अजििकोट गाउँपाललका ४५

६ गोिखा आरुिाट गाउँपाललका ४१

७ गोिखा िार्ने गाउँपाललका ३७

८ मनाङ र्ामडे गाउँपाललका ६१
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क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
९ मनाङ नापा्चभयूत्म गाउँपाललका ४३

१० मनाङ नािो गाउँपाललका ३८

११ मुस्ाङ ििपझोङ गाउँपाललका ५१

१२ मुस्ाङ थिाङ गाउँपाललका ४१

१३ म्ाग्ी र्डेनी नगिपाललका ४९

१४ म्ाग्ी िर्लात्गरि गाउँपाललका ४८

१५ म्ाग्ी मंगला गाउँपाललका ४६

१६ म्ाग्ी ििुगंगा गाउँपाललका ४९

१७ म्ाग्ी अन्पयूण्च गाउँपाललका ३९

१८ म्ाग्ी माललका गाउँपाललका २१

१९ कास्ी पोखिा महानगिपाललका ७१

२० कास्ी माछापुछरि डे  गाउँपाललका ५८

२१ कास्ी अन्पयूण्च गाउँपाललका ५७

२२ लमिङु दोदमी गाउँपाललका ६२

२३ लमिङु मध्नडेपाल नगिपाललका ५३

२४ लमिङु मस्याङ्दी गाउँपाललका ३९

२५ लमिङु दिुपोखिी गाउँपाललका ३७

२६ तनहँु भभमाद नगिपाललका ६४

२७ तनहँु व्याि नगिपाललका ५१

२८ तनहँु भानु नगिपाललका ४८

२९ नर्लपिािी र्धि्चिाट िुस्ापयूर््च गैडाकोट नगिपाललका ६७

३० नर्लपिािी र्धि्चिाट िुस्ापयूर््च दडेर्रु्ली नगिपाललका ६४

३१ नर्लपिािी र्धि्चिाट िुस्ापयूर््च नबनयी त्रिर्डेणी गाउँपाललका ५१

३२ नर्लपिािी र्धि्चिाट िुस्ापयूर््च मध्नर्न् ुनगिपाललका ५०

३३ नर्लपिािी र्धि्चिाट िुस्ापयूर््च बलुलङटाि गाउँपाललका ३५

३४ पर््चत िलिला गाउँपाललका ५५

३५ पर््चत फलडेर्ाि नगिपाललका ५४

३६ पर््चत महाभशला गाउँपाललका ४४

३७ पर््चत नर्हादी गाउँपाललका ४४

३८ पर््चत मोदी गाउँपाललका  ४२

३९ बाग्ङु काठडे खोला गाउँपाललका ६०

४० बाग्ङु ननिीखोला गाउँपाललका ५२

४१ बाग्ङु बिडेङ गाउँपाललका ४९

४२ बाग्ङु तमान खोला गाउँपाललका ४५

४३ बाग्ङु ढोिपाटन गाउँपाललका ४१



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo | 57 

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं
४४ स्याङ्िा र्ाललङ नगिपाललका ७८

४५ स्याङ्िा आसँिखोला गाउँपाललका ६२

४६ स्याङ्िा पुतलीबिाि नगिपाललका ५९

४७ स्याङ्िा कालीगण्की गाउँपाललका ५७

४८ स्याङ्िा भीिकोट नगिपाललका ५५

४९ स्याङ्िा नबरुर्ा गाउँपाललका ५३

५० स्याङ्िा र्पाकोट नगिपाललका ५२

५१ स्याङ्िा हरिनाि गाउँपाललका  ४७

५२ स्याङ्िा गल्ाङ नगिपाललका ४२
स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन 
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िुनौतवी, अवसर र प्रगवत
क) प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिमा आिारित िडेर्ा नर्भभन् क्डेरिमा 

लागयू गनने प्रयाि अगाटड बढाए पनन आर्श्यक दक् िनशक्तिको 
अझ ैपनन अभार् दडेखखन्छ । िफ्टर्डेयि प्रणाली लचर्लो नहँुदा 
शतप्रनतशत काम यिबाट गिाउन िटकएको छैन भनडे िफ्टर्डेयि 
प्रणालीहरूबीर् एनपआइको माध्मबाट हुनडे अन्तिआबधिताको 
अभार् दडेखखन्छ । प्रणालीहरूबािडे िर््चिािािणलाई िानकाि 
बनाउनडे तथा ययनीहरूको अन्तिआबधिता प्रभार्कािी बनाउनडे 
रु्नौती अझ ैछ ।

ख) िब ैक्डेरिलाई िफ्टर्डेयि प्रणालीमा लैिान िटकएको छैन । प्रदडेश 
तथा स्ानीय तहका ५० प्रनतशत कम्चर्ािी मारि ैटडजिटल रूपमा 
िाक्ि िहडेकालडे ियूर्ना प्रनर्सिको अत्यािनुनक टहिाबलडे प्रयोग गिडेि 
िडेर्ाको स्ोन्नत गन्च िमस्या दडेखखएको छ । एउटै िफ्टर्डेयि 
प्रणालीमा प्रदडेश तथा स्ानीय तहका िबै काया्चलयलाई िोड्न 
िटकएको छैन । कडे न्द्रीकृत िभ्चि प्रयोगको अभार्लडे गदा्च प्रणाली 
नर्काि तथा िञ्ालन खर््च बढडेको छ । 

ग) प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी नीनत तथा िणनीनतको अभार्, दक् 
िनशक्तिको अभार्, प्रनर्सिको ज्ान ि िीपको हस्ान्तिणको 
अभार्, गुणस्िीय पयूर्ा्चिािको कमी िहडेकालडे टडजिटलाइिडेिनको 
काया्चन्वयन रु्नौतीपयूण्च दडेखखन्छ ।

ि) ियूर्ना प्रनर्सिमा आिारित िडेर्ाको प्रभार्कािी प्रर्ाहका लात्ग िंि, 
प्रदडेश ि स्ानीय तहबीर् योिना ननमा्चण ि काया्चन्वयनमा िमन्वय 
अभार् दडेखखन्छ, ििका कािण टडजिटलाइिडेिनको काय्च थप 
रु्नौतीपयूण्च दडेखखन्छ ।

ङ) प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी िुिक्ा मापदण् अटहलडेिम्म 
बनाउन िकडे को छैन । िुिक्ा मापदण् नहँुदा प्रदडेश तथा स्ानीय 

ििकािअन्तग्चतका काया्चलय मातहतका र्डेबिाइट तथा िफ्टर्डेयि 
प्रणालीमासथ िाइबि हमलाको िोखखम उच्च दडेखखन्छ । िाइबि 
हमलाबाट िोगाउन ‘िडेक्युरिटी अटडट’को आर्श्यकता दडेखखन्छ ।

र्) प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि तथा प्रर्द्ि्नका लात्ग 
अटहलडेिम्म नीनत बनाउन िकडे को छैन । नीनत नहँुदा प्रदडेशबाटै 
ियूर्ना प्रनर्सि िम्बन्ी काम गनने कम्नी खोल्न िंिीय ििकािको 
िाििानी िाउनुपनने बाध्ता छ । नीनत नहँुदा खोललएका कम्नी 
बन् गन्च पनन कटठनाइ छ भनडे ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिमा लगानी गन्च 
बैंक तथा नर्तिीय िंस्ाबाट ऋण पाउन िटकँदैन । नीनत नहँुदा बाह्य 
लगानीकता्चलडे प्रदडेश ििकािमाफ्च त लगानी गन्च िक्डे  अर्स्ा 
निहडेकालडे यि क्डेरिमा लगानी आकर्षत गन्च िटकएको छैन । 

छ) कनतपय पाललकाहरूमा अझ ैपनन नर्दु्त ्ि इन्टिनडेट पुग्न निकडे को 
अर्स्ामा ई–गभननेन्सको लाभ िबलैडे ललन निक्डे  अर्स्ा िहडेको 
छ । 

ि) इन्टिनडेटको पहँुर् िबिैिो स्ानीय तहिम्म पुत्गिकडे को भए पनन 
यिलाई उत्ादन तथा उत्ादकत्वको र्तृ्धिका लात्ग अटहलडेिम्म 
उपयोग गन्च िटकएको छैन । 

झ) नर्तिीय िाक्िता तथा टडजिटल िाक्ितामा ििकािी नीनतलडे िोड 
टदनडे हो भनडे ननिी क्डेरिलाई पनन िहयोग पुग्नडे सथयो । प्रदडेशको िब ै
लडेखा प्रणाली प्रनर्सिमा आिारित भए पनन िार््चिननक िडेर्ामा भनडे 
यिको प्रयोग खािै हुन िकडे को छैन ।

ञ) नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा भएका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरुको 
काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै कमिोि िहनडे गिडेका कािण 
प्रदडेशहरुको टडजिटलाइिडेशनमा यिलडे रु्नौनत दडेखखएको छ । 
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हनष्कष्स र सुझावहरु
ियूर्ना प्रनर्सिलडे िार््चिननक िडेर्ा प्रर्ाहमा िहिता ल्ाउन थालडे पनन 
पया्चप्त मारिामा पयूर्ा्चिाि ि िनशक्ति नहुनु तथा नर्द्मान नीनत तथा 
कानुन अझ ैअनुकयू ल हुन निकु्िस्ा रु्नौती अझ ैछन ्।

इन्टिनडेटको बढ्दो प्रयोग, टडजिटल प्रणालीको नर्काि तथा प्रयोग 
िार््चिननक िडेर्ालाई प्रनर्सियतुि बनाउनडे ििकािको प्रयािका कािण 
ियूर्ना प्रनर्सि िनताको दैननक िीर्निँग िोटडदैँ गएको, िार््चिननक 
िडेर्ा–िुनर्िाको गुणस्िीयताका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग 
अपरिहाय्च महिुि गरिएको तथा िनतामा नया ँप्रनर्सिको प्रयोगमा 
बढ्दो र्ािो दडेखखएको छ । ति पनन िनताको दैननक िीर्निँग प्रत्यक् 
ििोकाि िाख्डे िार््चिननक िडेर्ामा िनु रूपमा ियूर्ना प्रनर्सि प्रणालीको 
प्रभार्कािी प्रयोगको अपडेक्ा गरिएको सथयो, त्यिअनुिाि हुन निकडे को 
तथा प्रदडेशमा टडजिटलाइिडेिनका लात्ग ििकाि ि ननिी क्डेरिको 
िहकाय्च अपरिहाय्च िहडेको ननष्कष्चिटहत ननम्न िुझार् प्रस्तु गरिएको छः 

क) प्रदडेशमा आइटी पयूर्ा्चिाि तथा िडेर्ा–िुनर्िाहरू उपलब्ध हुन 
थालडेको ि नर्भभन् िफ्टर्डेयि प्रणालीको नर्काि तथा प्रयोग िुरु 
भए पनन कडे र्ल ५० प्रनतशत कम्चर्ािीहरू टडजिटल रूपमा िाक्ि 
िहडेका ि िडेर्ालाई असिकतम प्रयोग गिी िडेर्ाग्राहीलाई लाभ टदनडेमा 
उनीहरूको क्कक्कक्कक्मता अझ ैअपुग िहडेकोलडे दक् िनशक्तिको 
नर्काि तथा व्यर्स्ापन िरुिी दडेखखन्छ । नर्शडेषगिी प्रदडेशका 

िार््चिननक िडेर्ाप्रदायक ननकायहरूमा िडेर्ाग्रहीको भीड लाग्नडे गिडे 
पनन कम्चर्ािीहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिको पया्चप्त ज्ान अभार् िहडेकोलडे 
उनीहरूलाई क्कक्कक्कक्मता नर्कािका आर्सिक पुनता्चिगी प्रभशक्ण 
ननिन्ति रूपमा टदइिाखु्पनने तथा प्रभशक्णबाट सिकडे का कुिालाई 
िहकममीहरूिँग आदान–प्रदान गिी ज्ान ि िीपको हस्ान्तिको 
अभ्ाि थालनी गनु्चपनने दडेखखन्छ । 

ख) ियूर्ना प्रनर्सि प्रणालीहरूबबीर् एपीआइको माध्मबाट हुनडे 
आन्तिआबधितालाई िशति बनाई िार््चिननक िडेर्ालाई िहि, 
शीघ्र ि गुणस्िीय बनाउनु िरुिी छ ।

ग) प्रदडेशमा िडेक्युरिटी अटडटको व्यर्स्ा हुन निक्ा िाइबि 
िुिक्ाको रु्नौती िहडेको अर्स्ामा यिबािडे गम्भीि भई ििकािलडे 
यिको िम्बोिन गनु्चपनने िरुिी छ । 

ि) एउटै खालको िफ्टर्डेयि िब ैकाया्चलयमा प्रयोगमा ल्ाउन िटकए 
िडेर्ा प्रर्ाहमा एकरूपता हुनुका िाथ ैिडेर्ाग्राहीलाई िहि हुनडे 
दडेखखन्छ 

ङ) प्रयोग भएका िभ्चिहरूलाई कडे न्द्रीकृत प्रणालीमा िोडडेि िभ्चिमाफ्च त 
ििोकािर्ाला ननकायहरूबीर् िानकािी आदान–प्रदान गन्च िहि 
गिाउनुपनने दडेखखन्छ भनडे िञ्ालनमा आएका िभ्चिहरूका लात्ग 

अवसर

दडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि तथा उपयोगका लात्ग आर्श्यक 
िनशक्ति ि गुणस्िीय पयूर्ा्चिािको नर्काि, टडजिटल िाक्िता तथा 
कानुनी ि नीनतगत िुिाि गददै लगानी अभभर्तृ्धि गन्च िटकयो भनडे यि 
क्डेरिबाट िार््चिननक िडेर्ामा व्यापक िुिाि गन्च िटकनडे अर्िि सिि्चना 

हुनडेछन ्। िाथ,ै िोिगािी अभभर्तृ्धि तथा िािस्मा उल्डेख्य योगदान 
टदई अथ्चतन्तको महत्वपयूण्च क्डेरिको रूपमा यो क्डेरि स्ानपत हुनडे िम्भार्ना  
प्ररु्ि छ । 

पहल प्रगवत कैडफयत

इ–गभननेन्स गुरूयोिना तयाि भएको छ ।

गण्की प्रदडेशको तथ्ाकं (डाटा) पोट्चल िंर्ालनमा आएको भख्चि काम असि बढडेको छ

गुनािो व्यर्स्ापन िंर्ालनमा आएको

यातायात व्यर्स्ा काया्चलय ि ििडेलु तथा िाना 
उद्ोग नर्भागको टडजिटलाइिडेशन

अर्स्ा ऐटकन नभएको

ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च ननमा्चण पयूिा भएको छैन । ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च को ननमा्चण 
काय्च िुरु भएको छ ।

टडजिटल िार््चिननक िडेर्ा प्रर्ाहको अर्स्ा आभंशक िञ्ालनमा आएको िबलैडे िञ्ालनमा ल्ाएका 
छैनन ।

पहलहरुको काया्सन्वयन प्रगवत 

स्रोतः सम्धि तवज्ञबाट प्राप्त िानकािी
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भिपदको ऊिा्च आपयूर्तको व्यर्स्ा गिी िडेर्ा अर्रुधि नहुनडे िुननजचित 
गनु्चपछ्च  ।

र्) प्रदडेश टडजिटलाइिडेिनका लात्ग ियूर्ना तथा तथ्ाकंको 
टडजिटाइिडेिनदडेखख नीनत ननमा्चता ि िडेर्ाग्राहीिम्म टडजिटल 
िाक्िता अभभर्तृ्धि गनु्चका िाथ ैटडजिटल िडेर्ामा िर््चिािािणको 
पहँुर् िशति बनाउनुपनने दडेखखन्छ । िाथ,ै िडेर्ाग्राहीलाई 
प्रभार्कािी िडेर्ाका लात्ग कनडेक्क्टभभटी प्रभार्कािी बनाउन 
इन्टिनडेटको पहँुर्, गनत नर्श्वािनीयता ि िडेर्ाको गुणस्िीयता 
बढाउनुपनने दडेखखन्छ ।

छ) टडजिटलाइिडेिन कडे र्ल ििकािी काया्चलयमा मारि िीत्मत निाखी 
बैंटकङ, फाइनान्स, स्ास्थ्य, भशक्ा, कृनष, पय्चटन, यातायातलगायत 
िर््चिािािणको बढी र्ािो भएका क्डेरिमा िमडेत नर्स्ाि गन्च िकडे  
हिडेक क्डेरिमा िनतालडे लाभ ललन िक्डे  सथए । 

ि) टडजिटलाइिडेिनलाई कििी अन् दडेशको स्िमा पुया्चउन िटकन्छ 
भन्डे नर्षयमा िमय–िमयमा अध्यन अनुिन्ान हुनु पनने दडेखखन्छ 
यिका लात्ग नर्श्वनर्द्ालय तथा अन् अनुिंिान िंस्ाहरूिँग 
िहकाय्च गन्च िटकन्छ ।

झ) प्रदडेशका करिब ५० प्रनतशत कम्चर्ािी टडजिटल रूपमा िाक्ि छन।् 
ति, आइटीिँग िम्बम्न्त िडेर्ाको गुणस्ि असिकतम पान्च िर्भि 
अनटिमाइिडेिनको भनडे अभार् िहडेको छ । 

ञ) ियूर्ना प्रनर्सिलाई कडे र्ल िडेर्ा टदनडे ि ललनडे कुिामा मारि िीत्मत 
निाखी यि क्डेरिलाई िानष्टरिय अथ्चतन्तमा महत्वपयूण्च योगदान टदनडे 
क्डेरिको रूपमा नर्काि गन्च आर्श्यक छ । यिका लात्ग नीनतगत 
तथा कानुनी िुिाि एरं् अन् िहुललयतमाफ्च त लगानी आकर्षत 
गनु्चपनने दडेखखन्छ । िाथ,ै अथ्चतन्तमा यि क्डेरिको योगदान पािदशमी 
हुनडे गिी ििकािी अभभलडेख िाखखनुपनने दडेखखन्छ । नीनत ननमा्चता तथा 
प्रनर्सिहरूबीर्मा िमन्वय ि िहकाय्चमाफ्च त यि क्डेरिको भयूत्मका 
अझ िशति बनाउनडे पहल अगाटड बढाउन िटकन्छ । 

ट) प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सि नीनत नभएको अर्स्ामा व्यर्िायीहरूलडे 
यििम्बन्ी व्यर्िाय गन्च कटठनाइ हुनुका िाथै यि क्डेरिमा लगानी 
भभत्राउन गाह्रो भएकोलडे नीनत ननमा्चण ि कानुनी िुिाि आर्श्यक 
दडेखखएको छ । िाथ,ै ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी दीि्चकालीन िणनीनत नै 
बनाउन िटकयो भनडे काया्चन्वयनको माग्चचर्रि अझ स्पष्ट हुनडे 
दडेखखन्छ । 

ठ) दक् मानर् िंिािनलडे प्रदडेशलाई टडजिटलाइिडेिन गनने योिनामा 
महत्वपयूण्च योगदान टदन िक्डे  भएकोलडे यि योिनामा आर्श्यक 
मानर् िंिािनको नर्काि तथा व्यर्स्ापनको योिनालाई पनन 
महत्वका िाथ िमार्डेश गनु्चपनने दडेखखन्छ । यि योिनामा प्रानर्सिक 
तथा भौनतक पयूर्ा्चिािको नर्काि गनने तथा ययनको प्रभार्कािी 
उपयोगको योिना पनन िँगैिँगै लग्नुपनने दडेखखन्छ । 

ड) प्रनर्सिमाफ्च त क्याि लडेि, फडे ि लडेि ि पडेपि लडेि िडेर्ाका लात्ग 
ििकािको प्रयाि ि लगानीलडे मारि पुगै्न, यि क्डेरिमा क्रमशः ननिी 

क्डेरिको भयूत्मका र्तृ्धि गददै लग्नुपनने दडेखखन्छ । ििकािलडे टडजिटल 
माग्चचर्रि ननमा्चण ि काया्चन्वयनमा ननिी क्डेरििँग िहकाय्च गनु्चपनने 
दडेखखन्छ । 

ढ) प्रदडेशलाई टडजिटलाइिडेशन गन्च प्रदडेश ए्लिैको प्रयािलडे मारि 
िम्भर् नभएकोलडे िंिीय ििकाि, स्ानीय तह तथा ननिी क्डेरिको 
दक्ता ि अनुभर्लाई उपयोग गन्च योिना ननमा्चण ि काया्चन्वयन 
आपिी िहकाय्च ि िमन्वय गनु्चपनने दडेखखन्छ । टडजिटल क्डेरिको 
नडेततृ्व ननिी क्डेरिलडे ललएको अर्स्ामा अब नीनतगत िुिािमाफ्च त 
ििकािलडे िहयोग गनु्चपछ्च  भनडे ििकािको भयूत्मकालाई पनन 
बढाउँदै लग्नुपछ्च  ।

ण) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।  
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लुम्म्बनवी प्रदेश

पाल्ाअघा्सखािँवी

गुल्वीप्ठुान

दाङ

कवपलवस्तु
रुपने्हवी

बाकेँ

बर्दया रोल्ा

रुकुम पूव्स

नवलपरासवी 
पश्चिम
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१. नतलकिाम शमा्च, मन्ती, आन्तरिक मात्मला तथा कानुन, लुम्म्बनी 
प्रदडेश

२. बामदडेर् क्डेरिी (सित्मिडे), उपाध्क्, प्रदडेश नीनत तथा योिना आयोग

३. टहिाबहादिु खरिी, मडेयि, दडेर्दह नगिपाललका

४. िडेगबहादिु भण्ािी, आईटी नर्ज्, लुम्म्बनी प्रदडेश

५. दगुा्चप्रिाद उपाध्ाय, आइटी पायोननयि अफ बटुबल, मस्टि र्ाट्चि 

आईिीटी त्योरु्न

६. आयषु किि,ु को–फाउण्ि, काय्चकािी ननदनेशक, पटहला टडेक्ोलोिी

७. िञ्जीर् भण्ािी, नप्रस्न्सपल, नडेपथ् कलडेि

८. त्मलन श्रडेष्ठ, आईटी एण् इ–गभ्चनडेन्स नर्ज्, लुम्म्बनी प्रदडेश

डिजजटल लुम्म्बनवी प्रदेश संवाद

२०७८ साल चैत्र २३ गते बुटबलमा आयरोजित लुम्बिनी डिजिटल प्रदेश संवादमा ३००  बढीकरो उपस्थिबत िहेकरो थियरो । उक्त संबादमा सहभागी 
बक्ता तिा स्रोत व्यक्क्तहरुः
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शाम्न्तका अग्रदूत गौतम बधुिको िन्स्लिमडेत िहडेको लुम्म्बनी प्रदडेशमा 
नर्लपिािी (बद्चिाट िुस्ा पजचिम), रूपन्डेही, कनपलर्स्,ु पाल्पा, 
अिा्चखारँ्ी, गुल्ी, रुकुम (पयूर्मी भाग), िोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाकँडे  ि 
बर्दया गिी १२ जिल्ा छन ्। र्ाि उपमहानगिपाललका, ३२ 
नगिपाललका ि ७३ गाउँपाललकाका गिी १०९ स्ानीय तह िहडेको यि 

प्रदडेश ििकािलडे िब ैनागरिकमा ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको पहँुर् 
पुया्चउन ‘टडजिटल लुम्म्बनी प्रदडेश’ को अर्िािणा असि िािडेको छ । 
िोही अर्िािणाअनुिाि प्रदडेश ििकािलडे यहाकँा १ िय ९ र्टै स्ानीय 
तहमा ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् नर्स्ाि गिी नागरिकलाई िडेर्ा टदन िुरु 
गिडेको छ । ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको िहि उपयोगमाफ्च त आर्थक 
तथा िामाजिक उन्नत हासिल गनने प्रदडेश ििकािको दीि्चकालीन 
िोर्बमोजिम प्रदडेश ििकािलडे िब ैबस्ीहरूमा इन्टिनडेट तथा 
टडेललफोनको िहि पहँुर् पुया्चउनडे लक्ष्य ललएको छ । 

लुम्म्बनवीको डिजजटल पररदृश्य

लुम्म्बनी प्रदडेशका स्ानीय ििकािलडे १६ र्टा िफ्टर्डेयि प्रणालीमाफ्च त 
िार््चिननक िडेर्ा टदइिहडेका छन ्। ती िफ्टर्डेयि प्रणालीहरूमा स्ानीय 
िजञ्त कोष व्यर्स्ापन प्रणाली ियूरि, स्ास्थ्य व्यर्स्ापन ियूर्ना 

प्रदडेशलडे उतििमा पुथा टहमालदडेखख दभक्णमा मर््चबाििम्म, पयूर््चमा त्रिर्डेणी 
िुस्ादडेखख पजचिममा िािापुििम्मको टहस्ा ओगटडेको छ । प्रदडेशको 
अस्ायी िाििानी बटुर्ल िहडेकोमा प्रदडेशिभालडे स्ायी िाििानी िाप्ती 
उपत्यका (दडेउखुिी) दाङलाई तोकडे को छ । 

प्रणाली, अनलाइन भुतिानी प्रणाली, िािस् भुतिानी प्रणाली, 
िोिगािी व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणाली, िामाजिक िुिक्ा, अनलाइन 
िटना दता्चलगायत छन ्। त्यस्,ै अनलाइनमाफ्च त िानष्टरिय परिर्यपरि, 
नगिपाललका किदाता पोट्चल, िामाजिक िुिक्ा प्रणाली, िीफारिि 
व्यर्स्ापन प्रणाली, हडेलो ििकाि गुनािो पोट्चल, स्ानीय िजञ्त कोष 
व्यर्स्ापन प्रणाली, नक्सापािमा इलडेक्टरिोननक नबस्डिङ पित्मट सिस्टम 
(ईबीपीएि), किदाता पोट्चल ि नर्दु्तीय िि नम्बरिङ प्रणाली िहडेका 
छन ्। 

ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगलडे िडेर्ा प्रर्ाहमा दक्ता ि प्रभार्कारिता बढाई 
श्रम ि िमयको िमडेत बर्त गन्च िहयोग गछ्च  । यिकािण मुलुकमा 
ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् तथा प्रयोगमा दडेखखएको द्तु र्तृ्धििँगै स्ानीय 
तहहरूलडे िार््चिननक िडेर्ालाई ियूर्ना प्रनर्सिको माध्मबाट प्रर्ाह गददै 
िानुपनने दडेखखन्छ । 

ताचलका २६: प्रदेश झलक

प्रदेशको नाम लुम्म्बनी प्रदडेश
राजिानवी िाप्ती उपत्यका (दडेउखुिी), दाङ
जनसंख्ा िनगणना २०६८  (४५ लाख ४० हिाि २२२) ि २०७८ िालको प्रािस्म्भक िनगणनाको 

प्रनतर्डेदन ( ५१ लाख २४ हिाि २२५ )३५ 
के्षत्फल १७,८१० र्ग्च टकलोत्मटि अथा्चत कुल क्डेरिफलको १२.१ प्रनतशत
स्ानवीय तह र्ाि उपमहानगिपाललका, ३२ नगिपाललका ि ७३ गाउँपाललकाका गिी १०९ स्ानीय तह
जजडिपवीको हहस्ा र्ालु आर्थक बष्च २०७८/०७९ को दडेशको कुल ग्राहस् उत्ादन (िीडीपी) ४२ खब्च रु ६६ 

अब्च ३२ किोड अनुमान िहडेकोमा यि प्रदडेशको टहस्ा १४.१ प्रनतशत छ ।  
रावट्रिय सुशासनको सुिाकं औितमा ५८.८९ िहडेकोमा लुम्म्बनी प्रदडेशको ६३.७५ प्रनतशत िनु गण्की प्रदडेश पलछको 

दोस्ो
साक्षरता ६६.४३ प्रनतशत
सुिना प्रववधि जशक्षालय प्रदडेशमा ९ इटन्िननयरिङ, ९ िुर्ना प्रनर्सि कलडेि ि ७ कम्प्टुि एप्प्डेकडे शन गिी २५ 

शैभक्क िंस्ा

डिजजटल लुम्म्बनवी प्रदेशको अविारणा

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्तालय,https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

३५ केन्दीय तथ्याकं तवभाग ( िनगणना २०६८,२०७८ )https://censusnepal.cbs.gov.np/Home/Details?tpid=1&dcid=0f011f13-7ef6-42dd-9f03-c7d3
09d4fca3



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo | 63 

ताचलका २७ : स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग 

ताचलका २९ :  स्ानवीय तह र प्रणालवीको प्रयोग

ताचलका २८ : के्षत्गत सूिना प्रववधि प्रयोग गनने स्ानवीय तह

प्रववधि प्रयोग 
प्ाननङ िफ्टर्यडेि ३१.७८ प्रनतशत
िािश्व व्यर्स्ापन ३३.६४ प्रनतशत

बिडेट तथा खर््चको अनलाइन नर्र्िण ३९.२५ प्रनतशत
एिडेट म्ानडेिमडेण्ट ( िम्तिी व्यर्स्ापन ) २८.९७ प्रनतशत

पीआइएि िफ्टर्यडेि ११.२१ प्रनतशत

अटफि अटोमडेिन ३.७४ प्रनतशत
िडेर्ा प्रर्ाहमा अनलाइन ६.५४ प्रनतशत

स्ानीय ििकािलडे गिडेका कामको प्रगनत टरिय्ाटकङ ि ननयमन ४.६७ प्रनतशत

उपकरण र प्रणालवी प्रयोगको मात्ा
स्ानीय तहमा कम्प्टुि ४,४१७
स्ानीय तहमा नप्रन्टि २,७७५

र्ायोम्ाटटरिक एटन््डेन्सभएका स्ानीय तह ८४ 
 कम्यूटिको आिािभयूत ज्ान भएका कम्चर्ािी ५७ प्रनतशत

सिसि क्यामिा िडान भएका िार््चिननक स्ान ९०

टडजिटल क्ययू व्यर्स्ापन भएका स्ानीय तह १४
एप्प्कडे िन िभ्चि १८.८२ प्रनतशत

ब्ाकअप िभ्चि ८.४१ प्रनतशत
फाइल िभ्चि ११.२१ प्रनतशत
नप्रन्ट िभ्चि ३.७४ प्रनतशत

के्षत् प्रववधि प्रयोग गनने स्ानवीय तह
स्ास्थ्य िफ्टर्डेि प्रणाली २९.९१ प्रनतशत
भशक्ा िफ्टर्डेि प्रणाली ३२.७१ प्रनतशत

कृनष िफ्टर्डेि प्रणाली ३.७४ प्रनतशत
र्ातार्िण िफ्टर्डेि प्रणाली ०.९३ प्रनतशत

गैिििकािी काया्चलयको व्यर्स्ापन िफ्टर्डेि प्रणाली ०.९३ प्रनतशत

िहकािी िफ्टर्डेि प्रणाली ८.४१ प्रनतशत
प्रकोप व्यर्स्ापन िफ्टर्डेि प्रणाली ६.५४ प्रनतशत

स्रोतः द्मलन शे्रष्ठ, आइटी तथा इ–गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, लुन्तम्नी प्रदेश (डिजिटल सम्ाद, बटुवल)

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, 
https://mofaga.gov.np/news-notice/2572



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo64 |

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, 
https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

उपकरण र प्रणालवी प्रयोगको मात्ा
ननशुल्क र्ाइफाइ भएका िार््चिननक स्ान ३०
ननशुल्क र्ाइफाइ भएका ििकािी काया्चलय ३३२
ग्रपु एिएमएि िडेर्ा भएका स्ानीय तह ९०
टडिीटल एलइडी टडस्प्डे भएका स्ानीय तह ५८
मोर्ाइल एप्प्कडे िन्स भएका स्ानीय तह ७३

स्ानीय ििकािको िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगबािडे िंिीय 
मात्मला तथा िामान् प्रशािन मन्ताललडे गिडेको स्ानीय ििकाि, 
आईसिटी िभने २०२१ अनुिाि, नडेपालमा ९९ प्रनतशतमा इन्टिनडेट 
िडानको पहँुर् पुगडेकोमा लुम्म्बनी प्रदडेशमा भनडे शत प्रनतशत छ ति 
दडेशभिका ९०।२७ प्रनतशत स्ानीय ििकािँग मारि इन्टिनडेट कनडेक्सन 
छ भनडे लुम्म्बनीमा ९५.५७ प्रनतशतिँग मारि इन्टिनडेट कनडेक्सन छ । 
यिलडे अझ ैपनन लुम्म्बनी प्रदडेशका झणै् ४ प्रनतशत स्ानीय ननकायिँग 
इन्टनिडेट कनडेक्सन निहडेको िभनेलडे दडेखाएको छ ।३६   

प्रदडेशका ििकािी काया्चलयका कामकािदडेखख ननिी क्डेरिमा  ियूर्ना 
प्रनर्सिको उपयोग बढ्दो छ । प्रदडेशको भशक्ा, स्ास्थ्य, बैंटकङ, 
कृनषलगायतका क्डेरिमा इन्टिनडेटको प्रयोग गिी ज्ान नर्स्ाि गन्च तथा 
गुणस्ि िुिाि गन्च िहि भएको छ । मुख्यमन्ती तथा मम्न्तपरिषदक्ा 
पदासिकािीबािडेको िम्यूण्च िानकािी, प्रदडेश ििकाि मम्न्तपरिषद ्
बठैकको ननण्चय, िचर्र्स्िीय बठैकको ननण्चय, प्रदडेशको मासिक प्रगनत 
नर्र्िण तथा कम्चर्ािी व्यर्स्ापन (िरुर्ा÷बढुर्ा) िम्बन्ी िानकािी 
र्डेबिाइटमा िाख्डे गरिएको छ ।३७ 

३६ द्मलन शे्रष्ठ, आइटी तथा इ–गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, ल्ुडम्नी प्रदेश ( डिजिटल सम्ाद, बटुवल
३७ लुन्तम्नी प्रदेश, मुख्यमन्ती तथा मन्तीपरिषद्को काया्नलय (https://ocmcm.lumbini.gov.np/pages/format-and-methodology )
३८ सूचना तथा सञ्ाि प्रतवसि प्रततष्ठान ऐन, २०७६ (https://moial.lumbini.gov.np/media/publications)

टडजिटल लुम्म्बनी अर्िािणा असि िािडेको लुम्म्बनी प्रदडेश ििकािलडे 
िडेर्ा–िुनर्िा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगलाई उच्च प्राथत्मकता 
टदइ नर्भभन् पहलहरू अगाटड बढाएको छ । 

क) सूिना तथा सञ्ार प्रववधि प्रवतष्ठान ऐन, २०७६

यि प्रदडेशलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको उपयोग एरं् प्रर्द्ि्नको 
नीनतगत व्यर्स्ाका लात्ग ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सि प्रनतष्ठान ऐन, 
२०७६ ननमा्चण गिडेको छ । नडेपालको िंनर्िानको िािा १७६ मा भएको 
व्यर्स्ा बमोजिम प्रदडेशिभालडे यो ऐन ननमा्चण गिडेको यो ऐन २०७६ 
िाल अिोि १ गतडेबाट काया्चन्वयनमा आएको हो । यो ऐन प्रदडेशको 
ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सि प्रनतष्ठान स्ापना तथा िञ्ालनाथ्च ननमा्चण 
गिी लागयू गरिएको हो ।३८   

ख) रणनवीवत

प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि तथा उपयोगलाई व्यर्स्स्त 
गन्च कानुनी एरं् िंस्ागत व्यर्स्ा गनने िणनीनत ललएको छ । िणनीनतलडे 

ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् नर्स्ाि तथा आर्थक तथा िामाजिक नर्कािका 
क्डेरिमा यिको प्रयोग व्यापक प्रयोग गनने लक्ष्य ललएको छ । िणनीनतक 
योिनामा प्रादडेभशक ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च  िञ्ालन गननेलगायतका 
पयूर्ा्चिाि ननमा्चणका नर्षयहरू उल्डेख छन ्। 

ग) काय्सनवीवत

प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी प्रदडेशको नीनत तथा कानुन 
ननमा्चण गनने काय्चनीनत ललएको छ । प्रदडेश ििकािका काम कािबाही, 
िडेर्ा प्रर्ाह ि नर्काि ननमा्चणलगायतका क्डेरिमा ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगलाई व्यर्स्स्त गन्च एकीकृत प्रणालीको नर्काि गरिनडे 
काय्चनीनतमा उल्डेख छ । ियूर्ना प्रनर्सिको व्यर्स्स्त नर्कािका लात्ग 
िंस्ागत िंिर्ना ननमा्चण गिडेि काम गनने कुिा काय्चनीनतमा छ । 

घ) लुम्म्बनवी प्रदेश रोजगार पोट्सल

मोबाइल फोनको सिग्नल नपुगडेका स्ानमा टार्िहरू ननमा्चण गन्च 
िडेर्ाप्रदायक कम्नीलाई आकर्षत गन्च एरं् दूििञ्ाि िडेर्ा नर्स्ािका 

सूिना प्रववधिमा प्रदेशका पहलहरू
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लात्ग नडेपाल दूििञ्ाि प्रासिकिणिँग प्रदडेश ििकािलडे िहकाय्च 
गरििहडेको छ । दगु्चम बस्ीमा इन्टिनडेट पहँुर् पुया्चउन िडेर्ाप्रदायक 
कम्नीहरूलाई प्रोत्ाहन गिडेको छ । इन्टिनडेटको पहँुर् बढाउनडे लक्ष्य 
हासिल गन्च स्ानीय तहिँग िहकाय्च गिी नमयूनाका लात्ग ‘ननःशुल्क 
र्ाईफाई्च  र्डाहरू’ बनाउन िुरु गरिएको छ । ियूर्ना प्रनर्सिको उचर्त 
तथा उच्चतम प्रयोगका लात्ग िनर्डेतना अभभर्तृ्धि गददै िानडे काय्चनीनत 
पनन प्रदडेश ििकािलडे ललएको छ ।

ङ) सूिना तथा सञ्ार प्रवतष्ठान स्ापना 

प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सि प्रनतष्ठान ऐन, २०७६ मा 
भएको व्यर्स्ाबमोजिम ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सि प्रनतष्ठान स्ापना 
गिी िञ्ालनमा ल्ाएको छ । ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सि क्डेरिको 
नर्कािमा भएका नर्ीनतम प्रनर्सिको उपयोग गिी प्रदडेशलाई प्रनर्सिको 
क्डेरिमा िबल एरं् िक्म बनाउनुका िाथ ैदक् िनशक्ति उत्ादन गनने 
िंयन्तको रूपमा प्रनतष्ठानको स्ापना गरिएको हो । 

प्रनतष्ठानका मुख्य उद्डेश्यमा प्रदडेशमा ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको पहँुर् 
बढाउनडे, नर्स्ाि गनने, यि क्डेरिमा िोिगािीका अर्िि सिि्चना गिी 
ज्ानमा आिारित िमाि ननमा्चण गनने िहडेका छन ्। त्यिैगिी ियूर्ना तथा 
िञ्ाििम्बन्ी उद्ोगको स्ापना गनने, नर्कािमाफ्च त प्रदडेशको आर्थक 
िमृत्धिमा योगदान पुया्चउनडे, प्रदडेश ििकािको काम–कािबाहीलाई 
नर्दु्तीय िुशािनका माध्मबाट लछटो, छरितो, पािदशमी ि प्रभार्कािी 
बनाउनडे पनन प्रनतष्ठानका उद्डेश्यहरू िहडेका छन ्।

ियूर्ना प्रनर्सिको नर्ीनतम प्रनर्सिमाफ्च त ििकािी, िामुदाययक ि ननिी 
क्डेरिका व्यर्िायी तथा नागरिकबीर्को कािोबाि एरं् िम्बन्लाई नर्दु्ती् 
प्रनर्सिमाफ्च त भिपदको ि प्रभार्कािी बनाउनडे जिम्मडेर्ािी यि प्रनतष्ठानको 
छ । प्रनतष्ठानलडे ििकािी ननकायहरूलाई िफ्टर्डेयि लाइिडेन्स उपलब्ध 
गिाउनडे, ्लिाइउड िडेर्ा टदनडे, टडजिटल अभभमुखीकिण तथा क्मता 
नर्काििम्बन्ी ताललम टदनडे, ििकािी र्डेबिाइटका लात्ग फ्डे मर्क्च  
उपलब्ध गिाउनडे, ियूर्ना तथा िञ्ाििम्बन्ी प्रानर्सिक पिामश्च प्रदान 
गनने, प्रदडेश ििकािका िफ्टर्डेयि प्रणालीको िुिक्ा पिीक्ण गननेलगायत 
काम गददै आएको छ ।३९  

ि) डिजजटल काय्सक्रम

प्रदडेश ििकािलडे लुम्म्बनीलाई टडजिटल प्रदडेश बनाउनडे अभभयानअन्तग्चत 
नर्भभन् काय्चक्रमहरू अगाटड ल्ाएको छ । ियूर्ना प्रनर्सि नीनत तथा 

टडजिटल प्रदडेश गुरूयोिना तयाि गिी प्रदडेश ििकािका काम–कािबाही 
एरं् िडेर्ालाई नर्दु्तीय माध्मको प्रयोगबाट लछटो–छरितो ि पािदशमी 
बनाउन प्रदडेश ििकािबाट प्रयोग हुनडे ियूर्ना प्रणालीिम्बन्ी 
िफ्टर्डेयिको मापदण् ननिा्चिण गिी काया्चन्वयनको प्रटक्रया अगाटड 
बढाएको छ । 

ियूर्ना प्रनर्सिमैरिी प्रदडेश ननमा्चण गन्च दक् िनशक्तिको उत्ादन, 
िोिगािी सिि्चना, उद्ोग तथा दक् कामदािको डाटाबडेि तयाि गनने, 
प्रदडेश स्िीय िडकलाई भौगोललक ियूर्ना प्रणाली (जिआइएि) मा 
आबधि गिी यारिालाई अनुमान योग्य ि िुिभक्त बनाउनडे तथा िार््चिननक 
यातायातको भाडा नर्दु्तीय माध्मबाट भुतिानी गनने प्रनर्सि िडान गिी 
नगदिटहत बनाउनडे काय्चक्रम पनन प्रदडेश ििकािलडे बिडेटमाफ्च त असि 
िािडेको छ ।

प्रदडेशका ििकािी ननकायलडे प्रयोगमा ल्ाउनडे ियूर्ना प्रणाली तथा 
िफ्टर्डेयिको ननिा्चिण, नर्काि, गुणस्ि पिीक्ण तथा िुिक्ा पिीक्ण 
ियूर्ना प्रणाली नर्शडेषज् ननकायको रूपमा िहडेको ियूर्ना प्रनर्सि 
प्रनतष्ठानबाट हुनडे व्यर्स्ा टडजिटल काय्चक्रममा िमार्डेश छ ।

छ) सूिना प्रववधि पाक्स  

लुम्म्बनी प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च  ननमा्चण प्रटक्रया असि 
बढाएको छ । प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिमा स्दडेशी एरं् 
नर्दडेशी लगानी आकर्षत गिी िोिगािी र्तृ्धि गनने उद्डेश्यलडे र्ालयू आर्थक 
र्ष्चको नीनत तथा काय्चक्रममा प्रदडेश ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च  ननमा्चण काय्च 
असि बढाउनडे िोषणा गिडेको सथयो । 

ज) प्रदेशको सूिना प्रववधि सुरक्षा मापदण्

प्रदडेश ििकािका ियूर्ना प्रणालीहरू अटडटपचिात ्मारि ैप्रयोगमा आउनडे 
व्यर्स्ा गरिएको छ । प्रदडेशलडे उपयोग गनने प्रनर्सिको िुिक्ालाई 
ध्ानमा िाखी ियूर्ना प्रणालीहरूलाई अटडटपचिात ्मारि ैउपयोगमा 
ल्ाउनडे गरिएको हो ।

सुशासनमा सूिना प्रववधि
क) सफ्टवेयर प्रणालवी

प्रदडेश ििकािलडे िफ्टर्डेयि प्रणालीमाफ्च त आन्तरिक प्रणाली नर्काि 
तथा नागरिकलाई िार््चिननक िडेर्ा टददैँ आएको छ । प्रदडेशको योिना, 
िािस् व्यर्स्ापन, स्ास्थ्य, भशक्ा, बिडेट तथा खर््च, कृनष, र्ातार्िण, 

िम्चति व्यर्स्ापन काय्चिम्बन्ी िडेर्ा िफ्टर्डेयि प्रणालीबाट टदइएको 
छ । यस्,ै नपएिआई, काया्चलय िञ्ालन, गैिििकािी िंस्ा 
व्यर्स्ापन, िहकािी, िडेर्ा प्रर्ाह, प्रगनतको टरियाटकङ तथा ननयमन, 
प्रकोप व्यर्स्ापनिम्बन्ी िडेर्ा पनन िफ्टर्डेयि प्रणालीबाट टदएको छ ।

३९ https://ictp.lumbini.gov.np/
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ख) एक स्ानवीय तह एक सूिना अधिकृत 

प्रदडेशका १२ जिल्ाका स्ानीय तहको काया्चलयमा ियूर्ना असिकािीको 
व्यर्स्ा गरिएको छ । स्ानीय तहबाट िडेर्ा ललनडे नागरिकलाई 
प्रनर्सिको उपयोगबाट लछटो ि िहि तरिकालडे िडेर्ा टदन प्रत्यडेक 
नगिपाललका/गाउँपाललकामा ियूर्ना असिकृत ननयतुि गरिएको छ । 
स्ानीय तहमा ननयतुि ियूर्ना असिकृतलडे त्यहाको तथ्ाकं तथा ियूर्ना 
व्यर्स्ापनको काय्च पनन गनने गद्चछन ्। उनीहरूलडे प्रभार्कािी िञ्ाि 
तथा िमन्वयको काय्च गद्चछन ्। िाथ,ै प्रदडेश ििकाि ि स्ानीय 
ििकािबीर् अन्तििम्बन् स्ापना तथा प्रर्द्ि्न गन्च ियूर्ना 
असिकािीको भयूत्मका महत्वपयूण्च हुनडे गद्चछ ।४०  

ग) रोजगारवी पोट्सल सञ्ालन

प्रदडेश ििकािलडे त्यहाकँो योिना आयोगिँगको िहकाय्चमा प्रदडेशमा 
खुलडेका िोिगािीका अर्ििबािडे नागरिकलाई िानकािी टदन अनलाइन 
पोट्चल ननमा्चण गिी िञ्ालनमा ल्ाएको छ । यि अनलाइन पोट्चलमा 
प्रदडेशभिमा ििकािी तथा ननिी क्डेरिलडे सिि्चना गिडेका िोिगािीका 
अर्ििबािडेको ियूर्ना िार््चिननक गनने गरिएको छ । िोिगािीको अर्िि 
खोजििहडेका योग्य व्यक्तिलडे पोट्चलमा िार््चिननक भएको ियूर्नाका 
आिािमा आर्श्यक प्रटक्रया पयूिा गिी िोिगािी पाउन िक्छन ्। यि 
पोट्चलमा योग्य व्यक्तिलडे पडेिाका आिािमा पनन िोिगािीको अर्ििको 
खोिी गिी आर्डेदन टदन िक्छन ्।४१ 

घ) वरि इन्टरनेट सेवा 

यि प्रदडेशअन्तग्चतका स्ानीय तहको ३ िय ३२ र्टा काया्चलयमा 
ननःशुल्क इन्टिनडेट उपलब्ध छ । ३० र्टा िार््चिननक स्लमा फ्ी 
र्ाईफाई िडेर्ा छ । ५८ स्ानीय तहका काया्चलयमा टडजिटल एलइडी 
टडस्प्डे तथा ९० स्ानीय तह ग्रुप एिएमएिको व्यर्स्ा गरिएको छ । 
प्रदडेशका ७३ स्ानीय तहलडे मोबाइल एप्प्कडे िनबाट िडेर्ा टदइिहडेका 
छन ्।

ङ) कम्सिारवीको सूिना प्रणालवी

प्रदडेश ििकािअन्तग्चत काय्चित कम्चर्ािीबािडेको ियूर्नािटहतको प्रणाली 
ननमा्चण गिी िञ्ालनमा ल्ाइएको छ ।

ि) अनलाइन प्रगवत प्रवतवेदन

लुम्म्बनी प्रदडेश, मुख्यमन्ती तथा मम्न्तपरिषदक्ो काया्चलयलडे आफयू  
मातहतका मन्तालयहरूको मासिक प्रगनत नर्र्िण अनलाइनमाफ्च त 
प्रनर्ष्ट गनु्चपनने व्यर्स्ा गिडेको छ । प्रगनत नर्र्िण प्रनर्ष्ट गन्च भरु््चअल 
फािाम पनन उपलब्ध गिाइएको छ, ििमा बिडेट नर्ननयोिनदडेखख खर््च ि 
आयोिना काया्चन्वयनका रु्नौतीिम्मका ४८ र्टा बुँ दा छन ्। 

प्रदडेश ििकािलडे हिडेक मन्तालयलडे गनने काय्चको मासिक प्रगनत प्रनतर्डेदन 

तथा मम्न्तपरिषद ्ि िचर्र् तिीय बठैकका ननण्चयहरूिमडेत 
अनलाइनमाफ्च त िार््चिननक गनने गरिएको छ ।
छ) डिजजटल सूिना पाटवी

प्रदडेशअन्तग्चत िञ्ाललत ििकािी काया्चलयको ियूर्ना िार््चिननक गन्च 
टडजिटल ियूर्ना पाटी िञ्ालन गरिएको छ । ियूर्ना पाटीमा 
काया्चलयहरूको प्रगनत नर्र्िण तथा अन् िानकािी पनन िाख्डे गरिएको 
छ ।

ज) हेलो मखु्मन्तवी कक्ष सञ्ालन

प्रदडेश ििकािका गनतनर्सि तथा िडेर्ा प्रर्ाहका िम्बन्मा कुनै गुनािो, 
ियूर्ना, िानकािी िम्प डेषण गन्च र्ा प्राप्त गन्च िहि होि ्भन्डे उद्डेश्यलडे 
हडेलो मुख्यमन्ती कक्को स्ापना गिी िञ्ालनमा ल्ाइएको छ । प्रदडेश 
ििकाि ि प्रदडेशर्ािीबीर्मा ियूर्ना आदानप्रदानमा िहिता ल्ाउन 
दैननक १४ िण्टा ९नर्हान ६ बिडेदडेखख िाझँ ८ बिडेिम्म० िञ्ालन गनने 
गिी कक्को स्ापना गरिएको हो । प्रदडेशमा िहनडेलडे टोल टफ् नम्बि, 
ल्ाण् लाइन नम्बि, इमडेल, फडे िबकु पडेि, ि मोबाइलबाट यि कक्मा 
िानकािी गिाउन िटकनडे व्यर्स्ा गरिएको छ । 

झ) ववद्तुवीय घर  नम्बररङ प्रणालवी

बटुर्ल उपमहानगिपाललकालडे १९ र्टा र्डाभभरि िहडेका िार््चिननक 
काया्चलय, अस्पताल, शैभक्क िंस्ा अथर्ा ननिी िि लगायतको 
ठडेगानामा नर्दु्तीय िि नम्बरिङ प्रणाली िुरु गिडेको छ ।  

प्रदडेश ििकाििँग नागरिकमा िम्यूण्च िानकािी टदन आसिकारिक पोट्चल 
िञ्ालनमा ल्ाएको छ । ब्लकर्डेन ि स्ाट्च कन्ट्ाकको माध्मबाट 
िाना, मझौला तथा स्ानीय कृषक व्यर्िायीलाई आर्श्यक इ–
बिािको व्यर्स्ा गनने नीनत ललएको छ । प्रदडेशको आफ्नै भौगोललक 
ियूर्ना प्रणाली (जिआएि) को स्ापना गिी एकीकृतरूपमा ियूर्ना 
व्यर्स्ापन गददै आइिहडेको छ । प्रदडेशस्िीय ताललमहरू  नर्दु्तीय 
माध्मबाट िञ्ालन गन्च ‘टडजिटल लर्नङ म्ानडेिमडेन्ट सिस्टम’ स्ापना 
गिी लागु गनने नीनत प्रदडेश ििकािको छ ।

प्रदडेशमा िािश्व रु्हार्ट अनुिन्ान तथा ननयन्तण िम्बन्ी प्रादडेभशक 
नीनत तथा कानुनको तिु्चमा गिी काया्चन्वयनमा ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगमाफ्च त िािश्व िंकलनलाई पािदशमी ि प्रभार्कािी बनाउन काम 
भइिहडेको छ ।

४० द्मलन शे्रष्ठ, आइटी तथा इ–गभननेन्स तवज्ञ, मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, ल्ुडम्नी प्रदेश (डिजिटल सम्ाद, बटुवल)
४१ लुन्तम्नी प्रदेश िोिगाि पोट्नल (https://rojgari.lumbini.gov.np/) 
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सूिना प्रववधिमाफ्स त साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा
स्ानीय ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त स्ानीय तहमा िार््चिननक िडेर्ा 
प्रर्ाह गरििहडेका छन ्। िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन 
मन्तालयलडे गिडेको स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सि क्मताको मयूल्ाकंनलडे 
ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी ७ र्टा क्डेरिलाई िमडेटडेको छ ।४२   

ती क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कमा आबधि गिी मयूल्ाकंन गरिएको छ । 
लुम्म्बनी प्रदडेशका कुल १०९ मध्डे ४ उपमहानगिपाललका, १६ 
नगिपाललका ि ४४ गाउँपाललका गिी कुल ६४ र्टा स्ानीय तहको 
ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी क्मताको मयूल्ाकंन गरिएको सथयो । (नर्स्तृ 
िानकािी अनुियूर्ी ५ मा छ)

ििकािलडे तोकडे का ती ७ क्डेरिमा पटहलो, िनशक्ति व्यर्स्ापनको 
अर्स्ा, दोस्ो, ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त पयूर्ा्चिािहरूको अर्स्ा, 
तडेस्ो, ियूर्ना प्रनर्सिमा िंस्ागत क्मता िहडेका छन ्। त्यिैगिी र्ौथोमा 
िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग, पारँ्ौ,ं स्ानीय तहहरूको 
र्डेबिाइटको व्यर्स्ापन, छैटौमंा स्ानीय तहहरूमा टडजिटल 
िाक्िताको अर्स्ा ि िातौमंा स्ानीय तहहरूमा ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी 
नीनतगत व्यर्स्ा िहडेका छन ्। 

क) जनशक्ति व्यवस्ापनको अवस्ा

यि क्डेरिअन्तग्चत कुल ५ र्टा ियूर्क छन ्। ती ियूर्काकंमा ियूर्ना 
प्रनर्सििँग िम्बम्न्त िनशक्तिको उपलब्धता, िनशक्तिको ियूर्ना 
प्रनर्सििँग िम्बम्न्त शैभक्क योग्यता, ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त 
िनशक्तिको ताललम, ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त िनशक्तिको 
अनुभर् ि ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त िनशक्तिको िडेर्ाकालीन 
ताललम (न्यूनतम ३० टदन) िमडेटटएका छन ्। 

ख) सूिना प्रववधिसँग सम्बन्न्त पूवा्सिारको अवस्ा

स्ानीय तहहरूबाट िडेर्ा प्रर्ाह गन्च आर्श्यक अकको महत्वपयूण्च िािन 
पयूर्ा्चिाि पनन हो  ।४३  पयूर्ा्चिािनबना कुनै पनन िडेर्ा–िुनर्िा 
िर््चिािािणलाई प्रदान गन्च िटकँदैन । यि कािण यि क्डेरिमा कुल १० 
र्टा ियूर्क िमडेटटएका छन ्। ती ियूर्कहरूमा नर्दु्त्ो उपलब्धता, 
नर्दु्तीय िामग्रीको प्रानर्सिक पिीक्ण, िोलािको ब्ाकअप उपलब्धता, 
इन्टिनडेटको पहँुर्, कम्प्टुिको उपयोग, कम्प्टुि नडेटर्क्च  छन ्। त्यस्,ै 
मस्टित्मटडया ९प्रोिडेक्टि, स्ाट्च टटभी, एर्डी र्डेब क्यामडेिा इत्याटद० को 
उपलब्धता, सििीटटभी क्यामडेिाको प्रयोग, फ्ी र्ाईफाईको उपलब्धता 
एरं् िाझा ि एकीकृत प्रणालीको प्रयोग िहडेका छन ्। यी ियूर्कमा 
आिारित भएि स्ानीय तहहरूको प्रत्यडेक ियूर्कमा प्राप्त अंकभािमा 
मयूल्ाकंन गरिएको हो । 

ग) सूिना प्रववधिमा संस्ागत क्षमता

स्ानीय तहहरूबाट प्रदान गरिनडे िडेर्ा प्रर्ाह गन्च ियूर्ना प्रनर्सिमा 
आिारित िंस्ागत पनन महत्वपयूण्च माननन्छ । िंस्ागत क्मतानबना 
प्रर्ाह गरिनडे िडेर्ा–िुनर्िा िर््चिािािणलाई प्रदान गन्च कटठनाइ हुन 
िान्छ । यि कािण यि क्डेरिअन्तग्चत ४ र्टा ियूर्क िाखखएका छन ्। 
नतनमा यनुनकोडको प्रयोग, इमडेलको प्रयोग, ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त 
ताललम ि अटफि प्ाकडे ि प्रयोग िहडेका छन ्। 

घ) सेवा प्रवाहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग

स्ानीय ििकािलडे प्रदान गनने िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगलडे 
अटहलडेको िंस्ागत क्मताको अर्स्ालाई दडेखाउँछ । यि क्डेरिमा 
िबभैन्ा बढी १८ र्टा ियूर्क िाखखएको छ । नतनीहरूमा आर्थक 
प्रशािनमा ियूरि ९एियटुटआिए–िफ्टर्डेयि प्रणाली० को प्रयोग, 
नर्दु्तीय हाजििीको प्रयोग ि अनुगमन, अटफि अटोमडेिन प्रणालीको 
प्रयोग, अनलाइन नक्सापाि प्रणाली (ई–नबस्डिङ पित्मिन सिस्टम) 
को प्रयोग, अनलाइन िडेभडेन्ु पडेमडेन्ट सिस्टमको प्रयोग िहडेका छन ्। यस्,ै 
ई–नबटडङको प्रयोग, िािस्को नक्साकंन, स्टरिीट एन् हाउि एडरिडेसिङको 
प्रयोग, योिनाका लात्ग लागत अनुमान तथा टडनपआि (नर्स्तृ 
आयोिना प्रनतर्डेदन) को ननमा्चणमा िफ्टर्डेयिको प्रयोग िहडेका छन ्। 
िाथ,ै यिअन्तग्चत अनुगमन प्रणालीमा िफ्टर्डेयिको प्रयोग, स्ोत 
नक्साको प्रयोग, मातहतका शैभक्क िंस्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग, 
मातहतका स्ास्थ्य िंस्ामा टडेली/ई–मडेटडसिनको प्रयोग पनन पद्चछन ्। 
यिैगिी हडेलो ििकाि तथा गुनािो व्यर्स्ापन, व्यक्तिगत िटना दता्चमा 
िफ्टर्डेयिको प्रयोग, िडेर्ा प्रर्ाहमा नर्दु्तीय पालो (ई–क्ययू) व्यर्स्ापन 
प्रणालीको प्रयोग, टडजिटल नागरिक बडापरि तथा टडस्प्डे नोटटि बोड्च 
व्यर्स्ापन ि ियूर्ना प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सि (बल्क एिएमएि, 
इमडेललगायत) को प्रयोग पनन ियूर्कका रूपमा िहडेका छन।् 

ङ) वेबसाइट व्यवस्ापन

थानीय ििकािको र्डेबिाइट व्यर्स्ापन अन्तिगत कुल ८ र्टा ियूर्क 
िहडेका छन ्। ययनमा र्डेबिाइटमा टडजिटल िर्टटफकडे टको प्रयोग, 
र्डेबिाइटको तथ्ाकं ििकािी डाटा िडेन्टिभभरि िहडेको, र्डेबिाइटमा 
ननर्ा्चचर्त पदासिकािीको नर्र्िण िाखडे/निाखडेको, काय्चित 
कम्चर्ािीहरूको नर्र्िण र्डेबिाइटमा िाखडे÷निाखडेको िहडेका छन ्। 
त्यस्,ै ियूर्ना असिकािी, गुनािो िुन्डे असिकािीलगायतका कम्चर्ािीको 
नर्र्िण र्डेबिाइटमा िाखडे/निाखडेको, ियूर्नाको हकिम्बन्ी ऐन 
ननयमार्लीबमोजिमको स्तःप्रकाशन ि प्रदान गरिनडे िडेर्ाको नर्स्तृ 
नर्र्िण िहडेका छन ्। 

४२, ४३ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572
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ि) पाचलकामा डिजजटल साक्षरताको अवस्ा

स्ानीय ििकािमा टडजिटल िाक्िताको अर्स्ालडे स्ानीय तहहरूलडे 
प्रदान गनने िडेर्ाहरूलाई ियूर्ना प्रनर्सिको माध्मबाट प्रभार्कािी 
तरिकालडे प्रर्ाह गन्च थप मद्त गछ्च  । यि खण्मा ३ र्टा मारि ियूर्क 
िमडेटटएका छन्, ििमा इन्टिनडेटको पहँुर्, मोबाइलको पहँुर् ि 
व्यर्िाय, किदाताको टडजिटल नबललङ िहडेका छन ्। 
ञछ) सूिना प्रववधिसम्बन्वी नवीवतगत व्यवस्ा

स्ानीय ििकािमा ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी नीनतगत व्यर्स्ालडे स्ानीय 
तहहरूलडे प्रदान गनने िडेर्ालाई ियूर्ना प्रनर्सिको माध्मबाट प्रर्ाह गन्च 
कानुनी आिाि प्रदान गछ्च  । यिथ्च नीनतगत व्यर्स्ामा िम्मा दईु र्टा 
ियूर्कलाई िमडेटटएको छ । ती ियूर्कमा ियूर्ना प्रनर्सििँग िम्बम्न्त 
स्ानीय ऐनको अर्स्ा ि िनशक्तिका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी 
नीनतगत व्यर्स्ा छन ्। 

४४ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572

ज) डिजजटल सेवामा स्ानवीय सरकारको मूल्ाकंन

िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन मन्तालयलडे ७ र्टा क्डेरि ि ५० र्टा 
िडेर्ालाई आिाि मानडेि गिडेको नर्दु्तीय शािन अर्स्ािम्बन्ी स्ानीय 
तहको ियूर्ना प्रनर्सि क्मता मयूल्ाकंन प्रनतर्डेदनलडे यि प्रदडेशको अर्स्ा 
िमग्रमा िाम्ो दडेखाएको छ । लुम्म्बनी प्रदडेशमा भनडे िबभैन्ा बढी अंक 
६४ िडेिंुगा नगिपाललकालडे पाएको छ भनडे िबभैन्ा कम िोल्पाको 
त्रिर्डेणी गाउँपाललकालडे ३६ पाएको छ ।४४  िमग्रमा ४९ अकंलाई 
औित माननएकोमा लुम्म्बनीका २१ पाललकाको मारि अर्स्ा 
औितभन्ा कम छ ।

ताचलका ३०: लुम्म्बनवी प्रदेशका स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग सम्बन्न् लेखाजोखा

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं

१ गुल्ी िडेिुङ्गा नगिपाललका ६४
२ गुल्ी रुरुक्डेरि गाउँपाललका ६१
३ गुल्ी माललका गाउँपाललका ६०

४ गुल्ी इस्ा गाउँपाललका ५६
५ गुल्ी छरिकोट गाउँपाललका ५१
६ गुल्ी र्न्द्रकोट गाउँपाललका ४४
७ प्यूठान मल्िानी गाउँपाललका ६४
८ प्यूठान माण्र्ी गाउँपाललका ५४
९ प्यूठान गौमुखी गाउँपाललका ५३

१० प्यूठान प्यूठान नगिपाललका ४९
११ प्यूठान ऐिार्ती गाउँपाललका ४८
१२ प्यूठान जझमरुक गाउँपाललका ४४
१३ रुकुम पुर््च पुथाउतििगंगा गाउँपाललका ४४
१४ अिा्चखारँ्ी भशतगंगा नगिपाललका ५८
१५ अिा्चखारँ्ी िम्न्खक्च  नगिपाललका ५२
१६ नर्लपिािी पजचिम ििार्ल गाउँपाललका ५८
१७ नर्लपिािी पजचिम र्द्चिाट नगिपाललका ४९
१८ नर्लपिािी पजचिम प्रतापुि गाउँपाललका ४०
१९ पाल्पा र्गनािकाललका गाउँपाललका ५७
१० पाल्पा पयूर््चखोला गाउँपाललका ५३
२० पाल्पा मथागढी गाउँपाललका ५१



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo | 69 

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं

२१ पाल्पा िैनादडेर्ी छहिा गाउँपाललका ४७
२२ पाल्पा िामपुि नगिपाललका ४५
२३ कनपलर्स्ु भशर्िािनगि नगिपाललका ६२
२४ कनपलर्स्ु मायादडेर्ी गाउँपाललका ५७
२५ कनपलर्स्ु यशोििा गाउँपाललका ५१
२६ कनपलर्स्ु शुधिोिन गाउँपाललका ४६
२७ कनपलर्स्ु नर्ियनगि गाउँपाललका ४६
२८ कनपलर्स्ु महािािगंग नगिपाललका ४०
२९ बर्दया गुलरिया नगिपाललका ५९
३० बर्दया मिरु्ननगि नगिपाललका ५१
३१ बर्दया बढैयाताल गाउँपाललका ५०
३२ बर्दया गडेरुर्ा गाउँपाललका ४५
३३ बर्दया बािबर्दया नगिपाललका ४१
३४ बाकँडे नडेपालगंि उपमहानगिपाललका ६८
३५ बाकँडे िानकी गाउँपाललका ६४
३६ बाकँडे खिुिा गाउँपाललका ५८
३७ बाकँडे कोहलपुि नगिपाललका ५७
३८ बाकँडे निैनापुि गाउँपाललका ४६
३९ बाकँडे बिैनाथ गाउँपाललका ४५
४० बाकँडे डुडुर्ा गाउँपाललका ४४
४१ दाङ बंगलारु्ली गाउँपाललका ७१
४२ दाङ बबई गाउँपाललका ६७
४३ दाङ लमही नगिपाललका ६१
४४ दाङ िोिही उपमहानगिपाललका ६०
४५ दाङ िोिही उपमहानगिपाललका ५८
४६ दाङ गढर्ा गाउँपाललका ५७
४७ दाङ शाम्न्तनगि गाउँपाललका ५१
४८ दाङ िाप्ती गाउँपाललका ४६
४९ रुपन्डेही मायादडेर्ी गाउँपाललका ६४
५० रुपन्डेही िैनामैना नगिपाललका ६३
५१ रुपन्डेही दडेर्दह नगिपाललका ६३
५२ रुपन्डेही कञ्न गाउँपाललका ६१
५३ रुपन्डेही मर््चर्ािी गाउँपाललका ५३
५४ रुपन्डेही बटुर्ल उपमहानगिपाललका ४९
५५ रुपन्डेही कोटहीमाई गाउँपाललका ४६



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo70 |

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं

५६ िोल्पा गंगादडेर् गाउँपाललका ६१
५७ िोल्पा माडी गाउँपाललका ५६
५८ िोल्पा िोल्पा नगिापाललका ५१
५९ िोल्पा लुङ्ग्री गाउँपाललका ४६
६० िोल्पा िुनछहािी गाउँपाललका ४६
६१ िोल्पा रुन्टीगढी गाउँपाललका ४५
६२ िोल्पा थर्ाङ गाउँपाललका ४२
६३ िोल्पा त्रिर्डेनी गाउँपाललका ३६

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, 
https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

िुनौतवी र अवसर
िुनौतवी

नर्गत कडे ही र्ष्चदडेखख ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको क्डेरिमा ननकै परिर्त्चन 
आए पनन यिको फाइदा अझ ैिीत्मत िहरिया र्ग्चमा मारि िीत्मत 
िहडेको छ । असिकाशं नर्कट जिल्ाहरूमा इन्टिनडेट त पिै िाओि्, 
मोबाइल िडेर्ािमडेत प्रभार्कािी हुन निटकिहडेको अर्स्ामा प्रदडेश ि 
स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सि िडेर्ा िञ्ालन गनने काय्च ननकै रु्नौतीपयूण्च 
छ । अटहलडे पनन िनिंख्याको ठयूलो टहस्ा ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको 
गुणस्िीय पहँुर् बाटहि मारि छैन, उनीहरूमा यिको प्रयोगको ज्ानिमडेत 
ननकै कम िहडेको अर्स्ामा ििकािलडे ल्ाउनडे प्रनर्सियतुि काय्चक्रमको 
प्रभाकारिता िमडेत कम हुनडे गिडेको छ । अटहलडे पनन िब ैजिल्ाका 
दगु्चम ग्रामीण भडेगिम्म इन्टिनडेटको पहँुर् पुग्न िकडे को छैन । दगु्चम 
ग्रामीण भडेगमा नर्दु्त्ो पहँुर् नपुगडेका कािणलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि 
प्रनर्सि नर्स्ािका िमस्या छ ।४५ यही कािण ियूर्ना प्रनर्सिलाई 
िार््चिननक िडेर्ा ि िब ैक्डेरिको उत्ादन तथा उत्ादकत्व बढाउनडे गिी 
उपयोगमा ल्ाउनडे काय्च अझ ैरु्नौतीपयूण्च दडेखखन्छ । िहिी क्डेरि ि ग्रामीण 
क्डेरिबीर् अझ ैपनन ‘टडजिटल टडभाइड’ िहडेको तथा यिको उपयोगबािडे 
स्नीय ििकाि ि िडेर्ाग्राही िर््चिािािणलाई दक् बनाउन निक्ा 
िार््चिननक िडेर्ािटहत अन् क्डेरिमा पनन यिको उपयोत्गताको अर्स्ा 
िोर्डेिस्ो प्रभार्कािी हुन िकडे को छैन । 

ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिका लात्ग िुन रूपमा पयूर्ा्चिािको नर्काि 
हुनुपनने हो, त्यििी हुन निकडे को, नर्दु्तीय िुशािन अथा्चत ई–
गभननेन्सका लात्ग आर्श्यक प्रणाली िञ्ालनको खर््चमा र्तृ्धि भइिहडेको 
कािण नर्दु्ती् िुशािनको काया्चन्वयन महंगो बनै् गएको, ई–
गभननेन्सको नाममा अनार्श्ययक एप्प्कडे िन्सको ननमा्चण तथा प्रयोग 
भइिहडेको, नया ँप्रनर्सि प्रयोग गदा्च कागिको प्रयोग िटन्ुपननेमा झनै 
बढडेको, कम्चर्ािीको िंख्या झन ्बढडेको, ई–गभननेन्सका लात्ग ििकािी 

बिडेट पया्चप्त हुन निक्ा यिलाई पयूण्च रूपमा लागयू गन्च आर्थक अभार् 
िहनडे गिडेको कािण ियूर्ना प्रनर्सि प्रणाली प्रयोगको उद्डेश्य िोर्डेअनुिाि 
पयूिा हुन निकडे को दडेखखन्छ ।

ई–गभननेन्स लागयू भए पनन प्रभार्कािी काया्चन्वयन अभार्का कािण 
िडेर्ाग्राहीको भीड िहनडे ननकायहरूमा अझ ैपनन िुिको र्लखडेल हुनडे 
गिडेको ि ई–नबटडङ पािदशमी हुन निकडे का कािण िनतालडे िोर्डेअनुिाि 
ई–गभननेन्सबाट लाभ पाउन निकडे को दडेखखन्छ । कनतपय कानुनहरू 
अटहलडे पनन ई–गभननेन्स काया्चन्वयनका लात्ग बािक दडेखखएकालडे 
नतनको िुिाि नभएको अर्स्ामा िार््चिननक िडेर्ा प्रनर्सिमैरिी बनाउन 
थप रु्नौतीपयूण्च दडेखखन्छ । कानुन तथा नीनत ननमा्चणमा ििकािलडे ननिी 
क्डेरिलगायत अन् ििोकािर्ाला ननकायिँग पिामष्च पया्चप्त मारिामा 
नगिडेका कािण ययनीहरूको काया्चन्वयनमा िमस्या दडेखखएको छ । 
हालिम्म प्रयोग भएको प्रनर्सि हडेनने हो भनडे असिकाशं िडेर्ा क्डेरिमा मारि 
आइटीको प्रयोग भएको ति उत्ादन क्डेरिमा ननकै कम िहडेको, 
प्रनर्सिलाई उत्ादनिँग अझ ैिोड्न निटकनु, एप्प्कडे िनहरू प्रयोग 
गदा्च ििोकािर्ाला ननकायहरूबीर् िमन्वय नहुनु, प्रदडेश तथा स्ानीय 
ननकायहरू नर्श्वमा िुशािनका नया ँप्रनर्सिबािडे अद्ार्सिक िानकाि 
नहुनु, ििकािी ननकायहरूमा िफ्टर्डेयिमाफ्च त िडेर्ा िुरु भए पनन िडेिै 
कममा मारि प्रभाकारिता दडेखखनु, अनलाइन आर्डेदन, टडजिटल ियूर्ना 
प्रणालीलगायतमा नया ँप्रनर्सि पुगडे पनन िडेिै िडेर्ा अटहलडे पनन टडजिटल 
प्रणालीमा िान निकु् तथा नर्ीनतम िोर्लाई प्रर्द्ि्न गनने कुनै छुटै्ट 
िंयन्त अटहलडेिम्म स्ापना हुन निकु् पनन यि क्डेरिका रु्नौती हुन ्। 

नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा भएका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरुको 
काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै कमिोि िहनडे गिडेका कािण प्रदडेशहरुको 
टडजिटलाइिडेशनमा यिलडे रु्नौनत दडेखखएको छ ।

४५ लुन्तम्नी प्रदेश प्रथम आवसिक योिना (आ.व २०७६÷७७–आ.व २०८०÷८१–पेि न. २३९)
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नर्नर्ि रु्नौतीबीर् पनन ििकािलडे िार््चिननक िडेर्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगलाई आगामी टदनमा व्यापक ि प्रभार्कािी रूपमा अगाटड बढाउन 
िक्डे  अर्िि प्रशस् छ । ििकािलडे इन्टिनडेट पहँुर् तथा गुणस्ि र्तृ्धि 
गनने प्रयाि िािी िाखडेको, िनतामा ियूर्ना प्रनर्सिप्रनतको र्ािो क्रत्मक 
रूपमा बढ्दै गएको, टडजिटल िडेर्ाका लात्ग आर्श्यक पयूर्ा्चिािको 
नर्कािमा ििकािी प्राथत्मकता बढ्दै गएको, ियूर्ना प्रनर्सिमा आिारित 
िडेर्ाको काया्चन्वयनका लात्ग आर्श्यक िनशक्ति क्रत्मक रूपमा बढ्दै 

गएको, ियूर्ना प्रनर्सिमा आिारित प्रणालीबाट तलुनात्मक रूपमा 
गुणस्िीय िडेर्ा उपलब्ध भएका कािण िब ैक्डेरिबाट यिको माग बढ्दै 
गएको, ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिका भशक्ालयहरूको िंख्या क्रत्मक 
रूपमा बढ्दै गएकोलगायतका कािणबाट नडेपालमा टडजिटल 
प्रणालीलाई िनताको दैननक िीर्निँग क्रत्मक रूपमा िोड्दै िानडे 
अर्िि बढ्दै गएको पाइन्छ । 

पहल प्रगवत कैडफयत
हडेलो मुख्यमन्ती काय्चक्रम िंर्ालनमा आएको र्ाि िना कम्चर्ािी खटाइएको

कम्चर्ािी ियूर्ना प्रणाली िंर्ालनमा आएको
नर्दु्तीय िि नम्बरिङ प्रणाली िंर्ालनमा आएको

अनलाइन प्रगनत प्रनतर्डेदन िंर्ालनमा आएको

िोिगािी पोट्चल िंर्ालनमा आएको

प्रदडेश ियूर्ना प्रनर्सि िुिक्ा मापदण् लागयू भएको िमस्या छैन

ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च नबनडेको िग्ा असिग्रहण भइ पाक्च को 
िंिर्नाको िगमारि बनडेको

ियूर्ना तथा िंर्ाि प्रनतष्ठान िंर्ालन भएको

ियूर्ना प्रनर्सि िम्बम्न् काय्चनीनत काय्चनीनत बनडेको छैन

ियूर्ना प्रनर्सि िम्बम्न् िणनीनत िणनीनत बनको छैन 

ियूर्ना तथा िंर्ाि प्रनर्सि प्रनतष्ठान ऐन बनडेको

पहलहरुको काया्सन्वयन प्रगवत 

स्रोतः सम्धि तवज्ञबाट प्राप्त िानकािी

वनष्कष्स र सुझाव
बढ्दो इन्टिनडेटको प्रयोग, टडजिटल प्रणालीको नर्काि तथा ििकािको 
उच्च प्राथत्मकताका कािण ियूर्ना प्रनर्सि िनताको दैननक िीर्निँग 
िोटडदैँ गएको, िार््चिननक िडेर्ा–िुनर्िाको गुणस्िीयताका लात्ग 
ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग अपरिहाय्च िहडेको, िनतामा नया ँप्रनर्सिको 
प्रयोगबािडे बढ्दो र्ािो िहडे पनन िार््चिननक िडेर्ामा िनु रूपमा ियूर्ना 
प्रनर्सिको प्रभार्कािी काया्चन्वयन अपडेक्ा गरिएको सथयो, त्यिअनुिाि 
हुन निकडे को तथा आर्श्यक गुणस्िीय पयूर्ा्चिािको अभार् अझ ैिहडेको 
ननष्कष्चिटहत ननम्न िुझार् प्रस्तु गरिएको छ । 

क) टडजिटल प्रणालीलाई र्ास्र्मै िनताको दैननक िीर्नशैलीिँग 
िोड्न  िहि ि गुणस्िीय इन्टिनडेट तथा मोबाइल फोन िडेर्ा िब ै
ठाउँमा उपलब्ध हुनुपनने 

ख) िनतामा अझ ैपनन ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगबािडेको ज्ान ि 

िहभात्गतामा ननकै कमी िहडेको अर्स्ामा ििकािलडे ल्ाउनडे 
प्रनर्सियतुि काय्चक्रमको प्रभार्कारितािमडेत कम हुनडे गिडेको 
दडेखखएकालडे यिको प्रयोगबािडे आर्श्यक िनर्डेतना िगाई 
उनीहरूलाई आकर्षत गनु्चपनने दडेखखन्छ ।

ग) नर्गत कडे ही र्ष्चदडेखख ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिको क्डेरिमा ननकै 
नर्काि भए यिको फाइदा अझ ैपनन िीत्मत िहरिया र्ग्चमा मारि 
िीत्मत िहडेको अर्स्ामा यिको पहँुर् िर््चिुलभ बनाउनुपनने 
दडेखखन्छ । 

ि) ियूर्ना प्रनर्सिलाई िार््चिननक िडेर्ा ि िब ैक्डेरिको उत्ादन तथा 
उत्ादकत्व बढाउनडे गिी उपयोगमा ल्ाउन एकीकृत काय्चक्रम 
आर्श्यक िहडेको छ । ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिका लात्ग 
गुणस्िीय पयूर्ा्चिािको नर्काि हुनुपनने दडेखखन्छ । 
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ङ) नया ँप्रनर्सिमा प्रयोग हुनडे एप्प्कडे िन्सहरू भडेन्ि कम्नीको 
स्ाथ्चअनुिाि भन्ा पनन प्रदडेश ि स्ानीय तहको 
आर्श्यकताअनुिाि लागयू गरिए मारि िनतालडे र्ाहडेको िडेर्ा पाउन 
िक्कछन ्। 

र्) ई–गभननेन्स लागयू भए पनन प्रभार्कािी काया्चन्वयनको अभार्का 
कािण िडेर्ाग्राहीको भीड िहनडे ननकायहरूमा अझ ैपनन िुिको 
र्लखडेल हुनडे गिडेको ि ई–नबटडङ पािदशमी हुन निकडे को गुनािो 
आउनडे गिडेकालडे िनतालडे िोर्डेअनुिाि ई–गभननेन्सबाट लाभ पाउनडे 
गिी िडेर्ाको प्रभार्कारितामा िोड टदनुपनने दडेखखन्छ । 

छ) कनतपय कानुनहरू अटहलडे पनन ई–गभननेन्स काया्चन्वयनका लात्ग 
बािक दडेखखएकालडे नतनको िुिाि नभएको अर्स्ामा िार््चिननक 
िडेर्ा प्रनर्सिमैरिी बनाउन बािा पुग्नडे भएकालडे आर्श्यक नीनतगत 
तथा कानुनी िुिाि गददै िानुपनने दडेखखन्छ ।

ि) ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी कानुन तथा नीनतको प्रभार्कािी 
काया्चन्वयनका लात्ग ििकािलडे ययनीहरूको तिु्चमा दडेखखन ननिी 
क्डेरिलगायत अन् ििोकािर्ाला ननकायहरूिँग पिामश्च एरं् पया्चप्त 
मारिामा छलफल गनु्चपनने दडेखखन्छ । 

झ) असिकाशं िडेर्ा क्डेरिमा मारि ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग भएको ति 
उत्ादन क्डेरिमा ननकै कम िहडेको कािण प्रनर्सिलाई उत्ादनिँग 
अझ ैिोड्न निटकएको अर्स्ामा ििकािलडे िब ैक्डेरिमा यिको 
प्रयोगलाई प्रोत्ाटहत गददै िानुपनने दडेखखन्छ ।

ञ) एप्प्कडे िनहरू प्रयोग गदा्च ििोकािर्ाला ननकायहरूबीर् िमन्वय 
नभएका कािण काया्चन्वयनमा िमस्या दडेखखएकालडे अन्तिननकाय 
िमन्वयिटहत अन्तिआबधिता भएमा िडेर्ाग्राहीलडे शीघ्र तथा 
गुणस्िीय िडेर्ा पाउनडे दडेखखन्छ ।

ट) प्रदडेश तथा स्ानीय ननकायहरूलाई नर्श्वमा िुशािनका नया ँ
प्रनर्सिबािडे अध्ार्सिक िानकिी गिाउनुपनने तथा टडजिटल 
प्रणालीलडे िमडेटन्डे िडेर्ाको दायिालाई क्रत्मक रूपमा बढाउनुपनने 
दडेखखन्छ । 

ठ) टडजिटल प्रनर्सिमा नर्ीनतम िोर्लाई प्रर्द्ि्न गन्च छुटै्ट िंयन्त 
तथा कोष खडा गिी प्रर्द्ि्कहरूलाई प्रोत्ाटहत गनु्चपनने दडेखखन्छ । 

ड) प्रदडेश तथा स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग प्रभार्कािी बनाई 
नर्स्ाि गन्च अझ ैपनन गुणस्िीय िनशक्ति अभार् िहडेको 
अर्स्ामा ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिका गुणस्िीय 
भशक्ालयहरूको िंख्या क्रत्मक रूपमा बढाउँदै िानुपनने आर्श्यकता 
छ । 

ढ) अटहलडे ई–गभननेन्सका लात्ग आर्श्यक प्रणाली िञ्ालनको खर््चमा 
र्तृ्धि भइिहडेको पाइएको कािण यिको काया्चन्वयन खर्र्लो बनडेको 
अर्स्ामा यिलाई त्मतव्ययी ि िस्ो बनाउन आर्श्यक पहल 
गनु्चपनने दडेखखन्छ । 

ण) ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको नर्कािका लात्ग हिडेक र्ष्च बिडेटमा 
व्यर्स्ा गिडे पनन पया्चप्त बिडेट नछुट्ाउँदा बिडेटको काया्चन्वयन 

प्रभार्कािी हुन निकडे कोबािडे गम्भीि हुनुपनने दडेखखन्छ । 

त) स्ानीय ििकािलडे िनतालाई प्रभार्कािी िडेर्ा–िुनर्िा टदन िक्डे  
कुिा दैर्ीप्रकोप, कोभभड र्ा अन् महामािी र्ा प्राकृनतक नर्पचतिका 
िमयमा खडेलडेको भयूत्मकाबाट स्पष्ट भएको छ । ति कानुनी व्यर्िान 
तथा यस्ा नर्पचतिको िमयमा प्रनर्सिको प्रयोगबािडे स्ानीय तहमा 
खािै ज्ान नभएको अर्स्ा छ । बडेलाबडेला आउनडे नर्पचतिको 
िमािानका लात्ग पनन प्रनर्सिको प्रयोग गन्च स्ानीय तथा प्रदडेश 
ििकािलाई िक्म बनाउनुपनने दडेखखन्छ ।

िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै 
कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे पया्चप्त 
छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि नजिता 
िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।  

थ) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।  
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१. िीर्नबहादिु शाही, मुख्यमन्ती, कणा्चली प्रदडेश

२. टहमबहादिु शाही, मन्ती, आन्तरिक मात्मला तथा कानुन, कणा्चली 
प्रदडेश

३. प्रा.डा. नन्बहादिु सिहं, उपकुलपनत, मध्पजचिम नर्श्वनर्द्ालय

४. मोहनमाया भण्ािी (ढकाल), मडेयि, बीिडेन्द्रनगि नगिपाललका

५. उमडेश पौडडेल, मडेयि, लडेखबडेशी नगिपाललका

६. डा. िुदीप ठकुिी, टडन, नर्ज्ान तथा प्रनर्सि िंकाय, मध् पजचिम 
नर्श्वनर्द्ालय

७. पञ्दडेर् भट्ट, िहायक प्राध्ापक, मध् पजचिम नर्श्वनर्द्ालय

८. लक्षण कँडडेल, अध्क्, िुखनेत र्डेम्बि अफ कमश्च

९. नबमला कडे िी, पुर््च मन्ती, कणा्चली प्रदडेश

१०. दीपडेन्द्र िोकाया, पुर््च िदस्य, कणा्चली प्रदडेश योिना आयोग

११. प्रडेमप्रकाश र्न्, अध्क्, क्यान महािंि, कणा्चली प्रदडेश

१२. कृण्णप्रिाद ढकाल, बायोग्यािँ व्यर्िायी

१३. िामटकशोि िार्ल, ऋतीक इन्ोटडेक िुखनेत

१४. िुिडेन्द्र यादर्, आईटी एण् इ–गभ्चनडेन्स नर्ज्, कणा्चली प्रदडेश

डिजजटल कणा्सलवी प्रदेश संवाद

२०७९ साल िेठ १२ गते सुखखेतमा आयरोजित कर्ाणाली डिजिटल प्रदेश संवादमा २०० बढीकरो उपस्थिबत िहेकरो थियरो । उक्त संवादमा सहभागी 
वक्ता तिा स्रोत व्यक्क्तहरुः
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कणा्चली प्रदडेशमा हुम्ा, मुगु, िुम्ा, डोल्पा, कालीकोट, दैलडेख, 
िाििकोट, रुकुम (पजचिम), िुखनेत ि िल्ान गिी १० जिल्ा छन ्। 
कणा्चली प्रदडेशमा २५ नगिपाललका ि ५४ गाउँपाललका गिी ७९ स्ानीय 
तह छन्, ििमा ७१८ र्डा छन ्। 

नर्कािका दृनष्टकोणलडे ननकै पछाटड िहडेको कणा्चली प्रदडेशलडे िंिीय 
ििकािको टडजिटल नडेपाल ननमा्चणको लक्ष्यमा योगदान गन्च ‘टडजिटल 
कणा्चली’ को अर्िािणा बनाएि ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिमा योिनाहरू 
अगाटड बढाएको छ । िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग गदा्च हुनडे 
लाभ तथा प्रनतफलबािडेमा प्रदडेश ििकािलडे बझुडेको छ । प्रदडेश तथा 
स्ानीय तहबाट प्रर्ाह हुनडे िडेर्ालाई टडजिटलाइज्ड गददै लैिानडे ि 
नागरिकलाई िहि िडेर्ा टदनडे नीनतअनुरूप टडजिटल कणा्चली प्रदडेशको 
अर्िािणा ल्ाइएको हो । प्रदडेश ििकािलडे आर्थक र्ष्च २०७५/७६ को 
नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा गरिएबमोजिम कणा्चलीलाई टडजिटल 
प्रदडेश बनाउन योिनाबधि ढंगबाट आिािहरू ननमा्चण गिी प्रत्यडेक 
ननर्ा्चर्न क्डेरिको एउटा गाउँपाललका ि नगिपाललकाका प्रमुख िहिलाई 
टडजिटल िहिको रूपमा नर्काि गनने नीनतबमोजिम ििकािी काया्चलयलडे 
टदनडे िडेर्ालाई टडजिटलाइि गददै लत्गिहडेको छ । ४६  

ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सिमा नागरिकको पहँुर् पुया्चउन  िब ैस्ानीय 
तहलाई र्ाईफाई्च  िोनमा रूपान्तिण गनने नीनतबमोजिम अटहलडेिम्ममा 
प्रदडेशका १३० स्ानीय तहका काया्चलयमा र्ाईफाई्च को पहँुर् पुया्चइएको 
छ । १५ र्टा िार््चिननक स्लमा फ्ी र्ाईफाई्च को िुनर्िा पुगडेको छ । 
यो प्रदडेशमा ििकािका काम–कािबाही र्डेबिाइटमाफ्च त व्यर्स्स्त रूमा 
िार््चिननक गनने व्यर्स्ाअनुरूप मुख्यमन्ती तथा मम्न्तपरिषदक्ो 

यि प्रदडेशको पयूर््चतफ्च  गण्की प्रदडेश ि पजचिममा िुदूिपजचिम प्रदडेश 
पद्चछ। यिैगिी उतिितफ्च  लछमडेकी र्ीनको नतब्बत ि दभक्णतफ्च  लुम्म्बनी 
प्रदडेश पद्चछ । 

काया्चलय, मन्तालयहरू, प्रदडेश लोकिडेर्ा आयोग, प्रदडेश योिना आयोग, 
ननदनेशनालय, अन् काया्चलयहरू तथा स्ानीय तहको छुट्टाछुटै्ट र्डेबिाइट 
िञ्ालनमा छन ्।४७ 

 
कणा्सलवीको डिजजटल पररदृश्य

भौगोललक रूपमा नर्कट भएका कािण कणा्चली प्रदडेशका जिल्ामा 
ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् पनन अन् प्रदडेशको तलुनामा कम भएको 
दडेखखन्छ । ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर्का लात्ग आर्श्य पयूर्ा्चिाि नहँुदा 
िमस्या दडेखखन्छ । िब ैजिल्ामा िानष्टरिय प्रिािण प्रणालीको नर्दु्त ्
नपुगडेका कािण पनन ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् यो प्रदडेशमा कटठनाइ भएको 
हो । यद्नप नर्दु्त ्ि िडक पहँुर् भएका जिल्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको 
पहँुर् पुत्गिकडे को छ । 

प्रदडेशका ७९ स्ानीय तहमध्डे ९७.६२ प्रनतशत स्ानीय तहका 
काया्चलयमा इन्टिनडेटको पहँुर् पुग्ा १.१९ प्रनतशतमा फोििी सिग्नलको 
इन्टिनडेट उपयोग हुनडे गिडेको छ । ८५ प्रनतशत र्डा काया्चलयमा 
इन्टिनडेट पहँुर् हँुदा २२.२८ प्रनतशत र्डा काया्चलयलाई अटहलडे पनन 
फोििी सिग्नलको इन्टिनडेट उपयोग गनु्चपनने बाध्ता छ ।४८  

ताचलका ३१: प्रदेश झलक

प्रदेशको नाम कणा्चली प्रदडेश
राजिानवी बीिडेन्द्रनगि, िुखनेत
जनसंख्ा िनगणना २०६८ अनुिाि  १५ लाख ७० हिाि ४ िय १८ ि २०७८ िालको प्रािस्म्भक 

िनगणनाको प्रनतर्डेदन अनुिाि १६ लाख ९४ हिाि ८ िय ८९ 
के्षत्फल २७ हिाि ९ िय ९४ र्ग्च टकलोत्मटि 
स्ानवीय तह २५ नगिपाललका ि ५४ गाउँपाललका गिी ७९ स्ानीय तह तथा नतनीहरुका ७१८ र्डा  
जजडिपवीमा प्रदेशको हहस्ा ४ प्रनतशत अथा्चत १ खब्च ७१ अब्च ७५ किोड 
रावट्रिय सुशासनको सुिाकं आर्थक बष्च २०७७/०७८ मा िानष्टरिय औितमा ५८.८९ िहडेकोमा कणा्चली प्रदडेशको ५८.८६ 

प्रनतशत 
साक्षरता ६२.७७ प्रनतशत

डिजजटल कणा्सलवी प्रदेशको अविारणा

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्तालय,https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

४६ आर्थक वष्न २०७५/७६ को नीतत तथा काय्नक्रम
४७ कणा्नली प्रदेश पोट्नल
४८ सुिेन्द यादव, आइटी तथा इ-गभ्ननेन्स तवज्ञ, कणा्नली प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण  (डिजिटल सम्ाद सुखनेत)
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कणा्चली प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् नर्स्ाि हँुदै गएकालडे प्रदडेशका 
ििकािी तथा स्ानीय तहका काया्चलयलडे पनन टडजिटल प्रनर्सिबाट िडेर्ा 
टदनडे काय्चको थालनी गरिएको छ । अटहलडे प्रदडेशका स्ानीय तहका 
काया्चलयलडे नर्भभन् क्डेरिका लात्ग १५ र्टा िफ्टर्डेयि प्रणालीमाफ्च त िडेर्ा 
प्रर्ाह गन्च थालडेका छन ्। अटहलडे काया्चलयहरूलडे प्ाननङ, िडेभडेन्यू 
म्ानडेिमडेन्ट, बिडेट तथा खर््च, िम्चति व्यर्स्ापन, पीआइएि, 

काया्चलय अटोमडेिन, िडेर्ा प्रर्ाह, प्रगनत टरियाटकङ ि मननटरिङ, भशक्ा, 
स्ास्थ्य, कपकोरिडेटटभ, प्राकृनतक नर्पद्, र्ातार्िणलगायत िफ्टर्डेयि 
प्रणालीको उपयोग गिी नागरिकलाई िडेर्ा टददैँ आएका छन ्। बागमती, 
मिडेि, प्रदडेश १ लगायत प्रदडेशको तलुनामा यो प्रदडेशका स्ानीय तहलडे 
िफ्टर्डेयि प्रणालीबाट टदनडे िडेर्ा कम प्रभार्कािी दडेखखन्छ ।

स्ानवीय तहमा सफ्टवेर प्रणालवीको प्रयोग

ताचलका ३२: स्ानवीय तहमा सफ्टवेरको प्रयोग

प्रववधि प्रयोग 
प्ाननङ १५.४८ प्रनतशत
िडेभडेन्ु म्ानडेिमडेन्ट १४.२९ प्रनतशत

बिडेट तथा खर््च १५.४८ प्रनतशत
िम्चति व्यर्स्ापन १०.७१ प्रनतशत

पीआइएि ८.३३ प्रनतशत

काया्चलय अटोमडेिन ५.९५ प्रनतशत
िडेर्ा प्रर्ाह २.३८ प्रनतशत

प्रगनत टरिय्ाटकङ ि मननटरिङ ४.७६ प्रनतशत
भशक्ा ४.७६ प्रनतशत
स्ास्थ्य ८.३३ प्रनतशत
कपकोरिडेटटभ १.१९ प्रनतशत
प्राकृनतक नर्पद २.३८ प्रनतशत
र्ातार्िण ०.९८ प्रनतशत
कृनष १.१९ प्रनतशत
एनजिओ व्यर्स्ापन १.१९ प्रनतशत

स्रोतः सुिेन्द यादव, आइटी तथा इ-गभ्ननेन्स तवज्ञ, कणा्नली प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण  (डिजिटल सम्ाद सुखनेत)
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सूिना प्रववधिमा कणा्सलवी प्रदेशका पहलहरू

४९, ५०, ५१ कणा्नली प्रदेश सिकाि, मुख्यमन्ती तथा मन्तीपरिषदको काया्नलय (http://ocmcm.karnali.gov.np/node/195)

क) इ-गभ्सनेन्स गुरूयोजना

प्रदडेश ििकािलडे कणा्चलीलाई टडजिटल प्रदडेश बनाउनडे लक्ष्य पयूिा गनने 
उद्डेश्यलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सििम्बन्ी नीनत तथा टडजिटल 
गुरुयोिना बनाएको छ । ििकािी िडेर्ालाई टडजिटलाइि गिी िडेर्ा 
प्रर्ाहलाई िहि, गुणस्िीय ि पािदशमी बनाउन गुरुयोिनामाफ्च त 
नर्भभन् काय्चक्रमहरू अगाटड बढाएको छ ।

ख) सूिना प्रववधि सहजकता्सको सेवा करारसम्बन्वी काय्सववधि, 
२०७८

कणा्चली प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सि िहिकता्चको िडेर्ा किाििम्बन्ी 
काय्चनर्सि, २०७८ ननमा्चण गिी लागयू गिडेको छ । प्रदडेश तथा स्ानीय 
शािन िहयोग काय्चक्रमका ननस्म् ियूर्ना प्रनर्सि िहिकता्चको ननयकु्ति 
प्रटक्रयाका लात्ग यो काया्चनर्सि ननमा्चण गरिएको हो । प्रदडेश ििकािको 
स्ानीय शािन िहयोग काय्चक्रम, प्रदडेश काय्चक्रम काया्चन्वयन 
इकाइमाफ्च त खुला प्रनतस्पिा्चबाट ियूर्ना प्रनर्सि िहिकता्च ननयतुि गनने 
गरिएको छ ।४९ 

ग) वेबसाइट

कणा्चली प्रदडेश ििकािलडे मुख्यमन्ती तथा मम्न्तपरिषदक्ो काया्चलय एरं् 
नर्भागीय मन्तालयहरू, नर्भाग ि ननदनेशनालयको र्डेबिाइट ननमा्चण गिी 
िञ्ालनमा ल्ाएको छ । प्रदडेश ििकािबािडेको िम्यूण्च िानकािी तथा 
भएका महत्वपयूण्च ननण्चयलगायतका नर्षयर्स् ुययनै र्डेबिाइटमाफ्च त 
िार््चिननक गनने गरिएको छ । 
घ) कम्सिारवी सूिना प्रणालवी

कणा्चली प्रदडेशमा काय्चित िम्यूण्च कम्चर्ािीको ियूर्ना िटहतको 
नपआइएि प्रणाली लागयू गरिएको छ । कम्चर्ािीको िरुर्ा–बढुर्ामा 
एकरूपता ल्ाउनडे उद्डेश्यलडे कम्चर्ािी ियूर्ना प्रणाली काया्चन्वयनमा 
ल्ाइएको हो । यो प्रणालीमा कम्चर्ािीको पद नर्र्िण, तह नर्र्िण, 
िडेर्ा नर्र्िण, िमयूह, जिल्ालगायतका नर्र्िण प्रणालीमा िाखखएको 
छ।

ङ) मखु्मन्तवी रोजगार काय्सक्रम

कणा्चली प्रदडेश ििकािलडे आसथक र्ष्च २०७५÷७६ दडेखख बडेिोिगाि तथा 
कोिोना (कोभभड–१९) महामािीबाट प्रभानर्त यरु्ालाई लभक्त गिी 
मुख्यमन्ती िोिगाि काय्चक्रम िञ्ालन गिडेको छ । यरु्ालाई स्ानीय 
स्िमै िोिगािीको अर्िि सिि्चना गनने उद्डेश्यलडे आय–आि्चनका 
टक्रयाकलाप िञ्ालन गन्च िामुदाययक पयूर्ा्चिाि ननमा्चण काय्चमा िंलग्न 
गिाई गरिबी ननर्ािणमा योगदान पुया्चउन काय्चक्रम िञ्ालन गरिएको छ 

। मुख्यमन्ती िोिगाि काय्चक्रमका लात्ग अनलाइन प्रणालीमाप्चत 
योिनाहरूको िंकलन तथा छनोट गनने गरिएको छ ।५० 

ि) प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अनलाइन आवेदन

कणा्चली प्रदडेश ििकािअन्तग्चतको प्रदडेश लोकिडेर्ा आयोगलडे आर्श्यक 
कम्चर्ािीको पदपयूर्तका लात्ग माग्नडे आर्डेदन अनलाइनबाट टदन िटकनडे 
व्यर्स्ा छ । प्रदडेश ननिामती िडेर्ा, स्ानीय ििकािी िडेर्ा, प्रदडेश प्रहिी 
िडेर्ा, प्रदडेश अनुिन्ान ब्यूिोलगायतको पदपयूर्तका लात्ग आह्ान हुनडे 
प्रनतस्पिा्चमा िहभागी हुनडेलडे अनलाइनबाटै आर्डेदन टदन िक्डे  व्यर्स्ा 
गरिएको हो । कम्चर्ािीको पदपयूर्तका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग 
हँुदा आयोगको काया्चलयमै पुगडेि आर्डेदन टदनडे पिम्िाको अन्त्य भएको 
छ

छ) ववद्तुवीय हाजजरवी

कणा्चली प्रदडेश ििकािलडे िम्यूण्च ििकािी काया्चलयमा कम्चर्ािीका लात्ग 
नर्दु्तीय हाजििी (ई–अटन््डेन्स) गनने प्रार्िान लागयू गिडेको छ । 
कम्चर्ािी काया्चलयमा उपस्स्त हँुदा ि काया्चलय िमय िटकएपलछ 
नर्दु्तीय हाजिि उपकिणमा हुनडे गिडेको छ ।

ज) हेलो मखु्मन्तवी योजना 

कणा्चली प्रदडेशको नर्काि, िमृत्धि ि िुशािनका लात्ग नागरिकको 
िहयोग एरं् िहभात्गता हुनडे गिी हडेलो मुख्यमन्ती काय्चक्रम िञ्ाल 
गरिएको छ । प्रदडेश ििकािकालडे गनने िडेर्ा प्रर्ाह ि नर्काि ननमा्चणका 
काममा िम्बन्मा नागरिकबाट आउनडे गुनािा, सिकायत ि उिुिी गन्च 
हटलाइन टडेललफोन िडेर्ा िञ्ाललत छ । नागरिकलडे प्रदडेशको हटलाइन 
टडेललफोन नम्बि १०९६ मा िम्क्च  गिी गुनािा तथा उिुिी टटपाउन िक्डे  
व्यर्स्ा त्मलाइएको छ । यो नम्बिमा फोनबाट िम्क्च  गदा्च शुल्क 
लागै्न ।५१  नागरिकको गुनािो िम्बोिन गन्चका लात्ग अनलाइन पोट्चल 
पनन िञ्ालनमा छ । 
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नवीवतगत व्यवस्ा

आइसवीटवी उपकरणको व्यवस्ा

कणा्चलीलडे प्रदडेश ििकाि मातहतका ननकायहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिमा 
आिारित स्र्ाललत काय्च प्रणालीमाफ्च त िडेर्ा प्रर्ाह गनने व्यर्स्ा 
काय्चन्वय गददै लैिानडे नीनत ललएको छ । ियूर्ना प्रनर्सिमा आिारित 
स्र्ाललत काय्च प्रणालीमाफ्च त िडेर्ा प्रर्ाहमा अिल अभ्ाि गनने उतृ्ष्ट 
नमयूना काया्चलयलाई पुिम्सृ्त गनने िोषणा पनन प्रदडेश ििकािको 
आर्थक र्ष्च २०७८/७९ को नीनत तथा काय्चक्रममा गरिएको छ ।

कणा्चलीलाई टडजिटल प्रदडेश बनाउन योिनाबधि ढंगलडे आिािहरू 
ननमा्चण गनने नीनत अनुरुप आ।र्। २०७५/७६ दडेखख प्रत्यडेक ननर्ा्चर्न 

प्रदडेशका काया्चलयहरु ि पाललकाका र्डाहरुमा नर्दु्त ि इन्टिनडेटको 
पहँुर् प्रायः पुगडेको भए पनन कम्प्टुिको ज्ान भएका कम्चर्ािीहरु 

क्डेरिको एउटा गाउँपाललका ि नगिपाललकाको क्डेरि िटहत प्रमुख 
िहिलाई टडजिटल िहिकोरूपमा नर्काि गनने नीनत ललएको छ । ियूर्ना 
तथा िञ्ाि प्रनर्सिमा नागरिकको पहँुर् िुननजचित गन्च िबै स्ानीय 
तहलाई र्ाइफाई िोनमा रुपान्तिण गनने नीनत िहडेको छ । ििकािका 
काम कािबाही र्डेबिाइट माफ्च त व्यर्स्स्तरूपमा िार््चिननक गनने 
व्यर्स्ा लागयू भएको छ । प्रदडेशका िब ैमन्तालय ि मातहतका 
काया्चलयहरू कािगिटहत रु्स् प्रशािनको अर्िािणा अटहलडे 
काया्चन्वयन प्रटक्रयामा िहडेको छ ।

आिाभन्ा कम मारि िहडेको दडेखखन्छ ।

ताचलका ३३: आइसवीटवी उपकरणको व्यवस्ा

वववरण प्रयोग अवस्ा

प्रदडेश ििकाििँग कम्यूटिको िंख्या २ हिाि ९१७  
प्रदडेश ििकाििँग नप्रण्टि्च िंख्या १ हिाि ३४३
र्डामा कम्प्यूटिको िंख्या १ हिाि ५४६
र्डामा नप्रन्टिको  िंख्या ९३६
प्रदडेशमा कम्प्टुि प्रयोग गन्च िक्डे  कम्चर्ािी ३९.१७ प्रनतशत
र्डामा कम्प्टुि प्रयोग गन्च िक्डे  कम्चर्ािी ३९.११ प्रनतशत
स्ानीय तहमा इन्टिनडेटको पहँुर् ९८ प्रनतशत
र्डामा इन्टिनडेटको पहँुर् ८६ प्रनतशत
र्डामा नर्दु्तको पहँुर् ६३ प्रनतशत
पाललकामा इन्टिनडेट पहँुर् ७०.२४ प्रनतशत

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्तालय,https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

५१ कणा्नली प्रदेश सिकाि, मुख्यमन्ती तथा मन्तीपरिषदको काया्नलय (http://ocmcm.karnali.gov.np/node/195)
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स्ानवीय तहमा सभ्सरको प्रयोग

स्ानवीय तहमा प्रणालवी र सेवा

कणा्चली प्रदडेशमा स्ानीय तहमा िभ्चिको प्रयोग नगन्मारिामा मारि 

टडजिटल एलइडी टडस्प्डे, ग्रुप एिएमएि, मोबाइल एप्प्कडे िन, 
र्ायोमडेटटरिक एटडेन्डेन्स, क्ययू म्ानडेिमडेन्ट, फ्ी र्ाईफाई्च  िडानलगायतका 

पाललकाहरूमा िफ्टर्डेयिको प्रयोग अटहलडे पनन ननकै कम मारिामा 
दडेखखन्छ, ििलडे कडे  दडेखाउँछ भनडे िफ्टर्डेयि प्रयोगमा िडेिै काम गन्च अझ ै

भएको पाइन्छ । 

प्रणालीहरू स्ानीय तहमा प्रयोगमा आएका छन ्। ति पनन अझ ैिडेिै 
पाललकामा ती प्रणालीको प्रयोग हुन बाकँी छ । 

बाकँी छ । 

ताचलका ३४:स्ानवीय तहमा सभ्सरको प्रयोग

ताचलका ३५: स्ानवीय तहमा प्रणालवी र सेवा 

वववरण प्रवतशत

एप्प्कडे िन िभ्चि िडान गनने स्ानीय तहको िंख्या ११.९० प्रनतशत
ब्ाकअप िभ्चि प्रयोग गनने स्ानी तहको िंख्या ९.५२ प्रनतशत
फाइल िभ्चि प्रयोग गनने स्ानी तहको िंख्या १०.७१ प्रनतशत
नप्रन्ट िभ्चि प्रयोग गनने स्ानी तहको िंख्या ८.३३ प्रनतशत

वववरण प्रवतशत

र्ाइफाई ननशुल्क भएका काया्चलयको िंख्या १३०
र्ाइफाई ननशुल्क भएका  िार््चिननक स्ान १५
टडिीटल एलइडी टडस्प्डे भएका स्ानीय तह २४
ग्रुप एिएमएि िडेर्ा भएका स्ानीय तह ४५
मोर्ाइल एप्प्कडे िन्स भएका स्ानीय तह ४५
बायोमडेटटरिक एटडेन्डेन्स भएका स्ानीय तह २५
क्ययू व्यर्स्ापन भएका स्ानीय तह १२
िीिीटीभी क्यामडेिा िडान भएका स्ानीय तह ४१

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, 
https://mofaga.gov.np/news-notice/2572

स्रोतः सुिेन्द यादव, आइटी तथा इ-गभ्ननेन्स तवज्ञ, कणा्नली प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण  (डिजिटल सम्ाद सुखनेत)
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ताचलका ३६ स्ानवीय तहमा सफ्टवेरको प्रयोग

ताचलका ३७ :डिजवीटल सवीपमा दक्ष स्ानवीय तहका कम्सिारवी (औसतमा)

सफ्टवयेर स्ानवीय तह

प्ाननङ िफ्टर्डेयि १५.४८
बिडेट एण् एक्सपडेन्न्र्ि १५.४८
नपआइएि िफ्टर्यडेि ८.३३
िर्भि डडेललभिी २.३८
स्ास्थ्य ८.३३
कृनष १.१९
गैिििकािी िंस्ा व्यर्स्ापन १.१९
नर्पद ्व्यर्स्ापन २.३८
िहकािी १.१९
र्ातार्िण ३.३७
भशक्ा ४.७६
प्रगनत अनुगमन ४.७६
अटफि अटोमडेिन ५.९५
एिडेट म्ानडेिमडेण्ट १०.७१
िडेभडेन्यू म्ानडेिमडेण्ट १४.२९

सफ्टवयेर स्ानवीय तह प्रवतशत

आिािभयूत आइिीटी िानकािी ४७ ५६
कम्प्टुिको बािडेमा आिािभयूत िानकािी (सिस्टम, िफ्टर्यडेि, हाड्चर्यडेि) ३० ३६
इ-गभननेन्सबािडे आिािभयूत िानकािी १२ १४
अपिडेटटङ सिस्टमको िैधिाम्न्तक ज्ान ि अनुभर् १० १२
यनुनकोडबािडे िैधिाम्न्तक ज्ान ि अनुभर् १९ २३
इण्टिनडेट इमडेल व्यर्स्ापन ४६ ५५
अटफि प्ाकडे िबािडे िानकािी ६० ७१
डाटा कलडेक्शन एण् एनालाइसिि टुल्स (ओपन िोि्च) २ २
जिओग्राटफकल इन्िमडेिन सिस्टम (जिआइएि) िफ्टर्यडेि २ २
सिस्टम एण् िफ्टर्यडेि २ २
टडजिटल त्मटडया ५ ६
डाटा कलडेक्शन एण् एनालाइसिि टुल्स ३ २
गुगल फम्च १२ १४
मोबाइल टडेक्ोलोिी ि एप्प्कडे शन १२ १४
र्डेबिाइट व्यर्स्ापन १० १२
कम्प्टुि नडेटर्क ि ियूर्ना िुिक्ाबािडे िानकािी ८ १०

स्रोतः सुिेन्द यादव, आइटी तथा इ-गभ्ननेन्स तवज्ञ, कणा्नली प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण  (डिजिटल सम्ाद सुखनेत)
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सूिना प्रववधिमाफ्स त साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा

स्ानीय ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त स्ानीय तहमा िार््चिननक िडेर्ा 
प्रर्ाह गरििहडेका छन ्। िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन 
मन्तालयलडे गिडेको स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सि क्मताको लडेखािोखा 
मयूल्ाकंनलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी ७ र्टा क्डेरिलाई िमडेटडेको छ ।५२  ती 

क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कहरूमा आबधि गिी मयूल्ाकंन गरिएको छ । 
कणा्चली प्रदडेशका ५४ गाउँपाललका ि २५ नगिपाललका गिी कुल ७९ 
पाललकामध्डे १६ नगिपाललका ि ३५ गाउँपाललका गिी कुल ५१ र्टा 
स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी लडेखािोखा गरिएको सथयो । 

ताचलका ३८: कणा्सलवी प्रदेशका स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग सम्बन्न् लेखाजोखा

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं

१ डोल्पा छाका्चताङिोङ गाउँपाललका ४७
२ डोल्पा मुड्कडे रु्ला गाउँपाललका ४०
३ डोल्पा शडेफोक्सनु्ो गाउँपाललका ४०
४ डोल्पा डोल्पो बधुि गाउँपाललका ३७
५ डोल्पा ठयूलडेभडेिी नगिपाललका २८
६ डोल्पा िगदलु्ा गाउँपाललका २५
७ मुगु शोरू गाउँपाललका ३१
८ हुम्ा सिमकोट गाउँपाललका ५०
९ हुम्ा तािँाकोट गाउँपाललका ४२

१० हुम्ा अदानरु्ली गाउँपाललका ३९
११ हुम्ा नाम्खा गाउँपललका ३८
१२ हुम्ा िकने गाड गाउँपाललका ३६
१३ िुम्ा सििंा गाउँपाललका ६१
१४ िुम्ा कनकािुन्िी गाउँपाललका ४९
१५ िुम्ा टहमा गाउँपाललका ४०
१६ िुम्ा नतला गाउँपाललका ३९
१७ काललकोट शुभ काललका गाउँपाललका ५६
१८ काललकोट निहिीनाथ गाउँपाललका ४७
१९ काललकोट िास्ोट नगिपाललका ४५
२० काललकोट िान्ी त्रिर्डेणी गाउँपाललका ४४
२१ काललकोट खाडँार्क्र नगिपाललका ३५
२२ काललकोट नतलागुफा नगिपाललका २८
२३ दैलडेख महाब ुगाउँपाललका ५५
२४ दैलडेख नािायण नगिपाललका ५१
२५ दैलडेख नौमुलडे गाउँपाललका ४९

५२ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572
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क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं

२६ दैलडेख भैिर्ी गाउँपाललका ४४
२७ दैलडेख ठाटँीकािँ गाउँपाललका ४४
२८ दैलडेख दलुु् नगिपाललका ४३
२९ दैलडेख र्ामुण्ा नबन्द्रािैनी ३६
३० दैलडेख भर्गतीमाइ गाउँपाललका ३४
३१ िाििकोट भडेिी नगिपाललका ५०
३२ िाििकोट कुिडे गाउँपाललका ४५
३३ िाििकोट भशर्ालय गाउँपाललका ३९
३४ िाििकोट छडेडागाड नगिपाललका ३७
३५ िाििकोट नलगाड नगिपाललका २९
३६ िल्ान शािदा नगिापाललका ७०
३७ िल्ान त्रिर्डेणी गाउँपाललका ४३
३८ िल्ान दामा्च गाउँपाललका ४२
३९ िल्ान सिधि कुमाख गाउँपाललका ३७
४० िुखनेत गुभा्चकोट नगिपाललका ६८
४१ िुखनेत पञ्पुिी नगिपाललका ६२
४२ िुखनेत बिाहताल गाउँपाललका ५१
४३ िुखनेत सिम्ा गाउँपाललका ४८
४४ िुखनेत भडेिीगंगा नगिपाललका ४७
४५ िुखनेत र्ौकुनडे गाउँपाललका ४५
४६ िुखनेत चर्ङ्गाड गाउँपललका ३७
४७ रुकुम (पजचिमी भाग) र्ौििहािी नगिपाललका ८०
४८ रुकुम (पजचिमी भाग) मुिीकोट नगिपाललका ५९
४९ रुकुम (पजचिमी भाग) त्रिर्डेणी गाउँपाललका ५०
५० रुकुम (पजचिमी भाग) िानीभडेिी गाउँपाललका ४४
५१ रुकुम (पजचिमी भाग) बाटँफकोट गाउँपाललका २२

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, 
https://mofaga.gov.np/news-notice/2572
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िुनौतवी, अवसर र प्रगवत
िुनौतवी

प्रदडेश ि स्ानीय तहका काया्चलयमा काय्चित कम्चर्ािी कम्प्टुि तथा 
िफ्टर्डेयि प्रणाली िञ्ालन गन्च िक्डे  भए पनन ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिमा 
दक् िनशक्तिको अभार् छ । अन् प्रदडेशमा िस् ैकणा्चलीमा पनन 
ििकािी कामकािका लात्ग प्रयोगमा ल्ाइएका िफ्टर्डेयि प्रणालीबीर् 
अन्तििम्बन् छैन । ििकािी िडेर्ालाई प्रभार्कािी बनाउन िफ्टर्डेयि 
प्रणाली िहि ि लचर्लो छैन । अटडट नहँुदा तथ्ाकंको िुिक्ा 
िोखखमपयूण्च अर्स्ामा िहडेको छ । प्रदडेशमा लागयू गरिएका िफ्टर्डेयि 
प्रणालीका लात्ग छुट्टाछुटै्ट िभ्चि आर्श्यक पनने हँुदा लागतका टहिाबलडे 
महँगो हुन गएको छ । हिडेक पयूर्ा्चिािका लात्ग छुटै्ट िभ्चि िाख्ुपनने कािण 
स्ोत–िािनको बढी लगानी गनु्चपनने ि महँगो पनने गिडेको छ । त्यिैगिी 
कनतपय पयूर्ा्चिािको दोहोिोपनािमडेत दडेखखएको छ ।५३ 

प्रदडेशमा अन्तििंर्ालन योग्य (इन्टिओपिडेनर्ललटी)  ि लचर्लो 
व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणालीको अभार् िहडेका कािण ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगबाट िोर्डे अनुिािको फाइदा प्राप्त हुन िकडे को छैन । 

डडेटा िुिक्ा िस्ो िम् डेदशील नर्षयमा िम्झौता गरिनु ि िडेक्ययूरिटी 
अटडट नहुनलडे प्रनर्सिको प्रयोगिँगै डाटा िुिक्ा कििी गनने भन्डे रु्नौनत 
खडा भएको छ । िम्बम्न्त ननकायहरुको आर्श्यकता ि क्मताभन्ा 
पनन प्रणाली र्ा िफ्टर्डेि नर्क्रडे ताहरुको इच्ा अनुिािको प्रणाली 
टडिाइन हुनडे गिडेको कािण ययनको प्रभार्कािीता िोर्डे अनुिाि हुन 
निकडे को दडेखखन्छ ।

िाथ ै,िंर्ालनमा आएको िफ्टर्डेि ि प्रणालीका लात्ग ननिन्ति 
िंर्ालनको लात्ग र्ाटहनडे पार्ि व्याकअप अपया्चप्त िहडेको छ । 
अध्यन तथा प्रभशक्णबाट प्राप्त ज्ान आदानप्रदान गनने अभ्ािको 
कमी िहडेका कािण नया ँिनशक्तिका लात्ग ज्ान हस्ान्तिण हुन 
निक्ा ियूर्ना प्रनर्सि प्रणालीको काया्चन्वयन प्रभार्कािी हुन निकडे को 
दडेखखन्छ ।

नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा भएका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरुको 
काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै कमिोि िहनडे गिडेका कािण प्रदडेशहरुको 
टडजिटलाइिडेशनमा यिलडे रु्नौनत दडेखखएको छ । 

अवसर

प्रदडेशमा अन्तििञ्ालन योग्य (इन्टिओपिडेनबललटी) ि लचर्लो 
व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणालीको अभार् िहडेका कािण ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगबाट िोर्डेअनुिािको फाइदा प्राप्त हुन िकडे को छैन । 

डडेटा िुिक्ािस्ो िंर्डेदशील नर्षयमा िम्झौता गरिनु ि िडेक्युरिटी अटडट 
नहुनुलडे प्रनर्सिको प्रयोगिँगै डाटा िुिक्ा कििी गनने भन्डे रु्नौती खडा 
भएको छ । िम्बम्न्त ननकायहरूको आर्श्यकता ि क्मताभन्ा पनन 
प्रणाली र्ा िफ्टर्डेयि नबक्रडे ताहरूको इच्ाअनुिािको प्रणाली टडिाइन 
हुनडे गिडेका कािण ययनको प्रभार्कारिता िोर्डेअनुिाि हुन निकडे को 
दडेखखन्छ ।

िाथ,ै िञ्ालनमा आएको िफ्टर्डेयि ि प्रणालीका ननस्म् ननिन्ति 
िञ्ालनका लात्ग र्ाटहनडे पार्ि ब्ाकअप अपया्चप्त िहडेको छ । 
अध्यन तथा प्रभशक्णबाट प्राप्त ज्ान आदान–प्रदान गनने अभ्ािको 
कमी िहडेका कािण नया ँिनशक्तिका लात्ग ज्ान हस्ान्तिण हुन 
निक्ा ियूर्ना प्रनर्सि प्रणालीको काया्चन्वयन प्रभार्कािी हुन निकडे को 
दडेखखन्छ ।

ििकािलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सि लागयू गनु्चपनने कुिा टढलै भए पनन 
महिुि गिडेको छ । स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगमा उपलब्ब्ध 
हासिल भएको छ । नर्भभन् िंस्ा तथा िर््चिािािणबीर् व्यापक रूपमा 
इन्टिनडेट उपलब्ध हुन थालडेको ि र्डेबिाइट, इमडेल तथा अन् 
प्रणालीहरूको िहिता बढ्न थालडेका कािण आगामी टदनमा ियूर्ना 
प्रनर्सि प्रयोगमा थप र्तृ्धि हुनडे ि यिबाट िार््चिननक िडेर्ाका िाथ ैननिी 
व्यर्िायमा िहिता आउनडे दडेखखन्छ । िंिीय ििकािलडे ििकािी 
्लिाउड ननमा्चण गनने प्रटक्रया ि कम्चर्ािीहरूलाई प्रभशभक्त बनाउनडे 
काय्चमा अग्रििता ललएको तथा प्रदडेशमा दक् िनशक्ति उपलब्ध हुन 
थालडेको कािण ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोगमा थप व्यापकता ल्ाउन 
अर्िि प्राप्त हुनडे दडेखखन्छ ।५४   

कणा्चली प्रदडेश भौगोललक रूपमा नर्कट भएकालडे त्यहाकँो िब ैक्डेरिमा 
ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् पुग्न िकडे को छैन । स्ानीय तहका काया्चलयिम्म 
इन्टिनडेटको पहँुर् पुगडे पनन प्रदडेशमा बिोबाि गनने बासिन्ा इन्टिनडेटको 
पहँुर्बाट बाटहि छन ्। यही कािण ियूर्ना प्रनर्सिका िंिर्नामा लगानी 
बढाएि प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् नर्स्ाि गनने अर्िि प्रदडेश 
ििकाििामु छ । ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् नर्स्ाि हँुदा प्रदडेशको आर्थक 
तथा िामाजिक क्डेरिको नर्कािमा योगदान पुग्नडेछ । ५५ 

५३,५४,५५ सुिेन्द यादवः मुख्यमन्ती तथा मन्तन्तपरिषद्को काया्नलय, काणा्नली प्रदेशको काया्नलयका सूचना प्रतवसि तथा सुशासन तवज्ञ  ( प्रदेश ि स्ानीय सिकािको सेवा प्रवाहमा 
सूचना प्रतवसिको प्रयोगकाबािेमा प्रस्ततुत, डिजिटल कणा्नली सम्ाद २०२२) 
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पहल प्रगवत कैडफयत
इ-गभननेन्स गुरु योिना बनडेको ति लागयू भएको छैन छलफलकै क्रममा िहडेको

र्डेर्िाइट ननमा्चण िंर्ालनमा आएको
प्रदडेश लोकिडेर्ाको अनलाइन प्रणाली िंर्ालनमा आएको

हडेलो मुख्यमन्ती काय्चक्रम िंर्ालनमा आएको

कम्चर्ािी ियूर्ना प्रणाली िंर्ालनमा आएको

मुख्यमन्ती िोिगाि काय्चक्रम िंर्ालनमा आएको

नर्दु्तीय हाजििी िंर्ालनमा आएको

प्रदडेश ििकाि मातहतका काया्चलयहरुमा स्र्ाललत 
प्रणाली लागयू गनने नीनत 

बनडेको छैन 

गुनािो िम्बोिन प्रणाली िंर्ालन ननदनेभशकाको मस्यौदा 
तयाि भएको

पहलहरुको काया्सन्वयन प्रगवत 

स्रोतः सम्धि तवज्ञबाट प्राप्त िानकािी

वनश्कष्स र सुझाव
ियूर्ना प्रनर्सिलडे िार््चिननक िडेर्ा प्रर्ाहमा िहिता ल्ाउन थालडे पनन 
दडेशकै नपछटडएको यि प्रदडेशमा पया्चप्त मारिामा पयूर्ा्चिाि ि िनशक्ति 
नहुनु तथा नर्द्मान नीनत तथा कानुन अझै अनुकयू ल हुन निकु्िस्ा 
रु्नौती अझ ैछन ्।

इन्टिनडेटको बढ्दो प्रयोग, टडजिटल प्रणालीको नर्काि तथा प्रयोग, 
िार््चिननक िडेर्ालाई प्रनर्सियतुि बनाउनडे ििकािको प्रयािका कािण 
ियूर्ना प्रनर्सि िनताको दैननक िीर्निँग िोटडदैँ गएको, िार््चिननक 
िडेर्ा–िुनर्िाको गुणस्िीयताका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग 
अपरिहाय्च महिुि गरिएको तथा िनतामा नया ँप्रनर्सिको प्रयोगमा 
बढ्दो र्ािो दडेखखएको छ । ति पनन पया्चप्त दक् िनशक्ति ि पयूर्ा्चिाि 
अभार्का कािण िनताको दैननक िीर्निँग प्रत्यक् ििोकाि िाख्डे 
िार््चिननक िडेर्ामा िनु रूपमा ियूर्ना प्रनर्सि प्रणालीको प्रभार्कािी 
प्रयोगको अपडेक्ा गरिएको सथयो, त्यिअनुिाि हुन निकडे को दडेखखन्छ । 
ियूर्ना प्रनर्सिलाई िर््चिुलभ बनाई ििकािी िडेर्ा तथा दैननक िीर्नको 
अभभन् अंगको रूपमा प्रभार्कािी उपयोग गन्च िटकनडे अर्स्ाका लात्ग 
लगानी आर्श्यक पनने ननष्कष्चिटहतका िुझार् ननम्नअनुिाि उल्डेख 
गरिएका छनः् 

क) ियूर्ना प्रनर्सिलाई दडेशको महत्वपयूण्च क्डेरिको रूपमा नर्काि गन्च 
आर्श्यक िंस्ागत तथा कानुनी व्यर्स्ालाई प्राथत्मकता टदनुपनने 
दडेखखन्छ ।

ख) ियूर्ना तथा िञ्ाि पयूर्ा्चिािका लात्ग पया्चप्त लगानी आकर्षत 
गनु्चका िाथ ैटडजिटल िाक्ितामा अभभर्तृ्धिका लात्ग योिना तयाि 
गिी काय्चक्रमहरू अगाटड बढाउनुपनने दडेखखन्छ । 

ग) ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि तथा नर्स्ाि भएिँगै यो क्डेरिको अनुगमन 

तथा ननयमनका लात्ग बललयो िंयन्त स्ापना गरिनुपनने दडेखखन्छ ।

ि) ििकािको अग्रििता तथा टडजिटल प्रदडेशको अग्रििताको 
काया्चन्वयनबाट सिि्चना हुनडे अर्ििमा स्ानीय ियूर्ना 
प्रनर्सििम्बन्ी कम्नीहरूलाई प्रर्द्ि्न गन्च िार््चिननक÷ननिी 
िाझडेदािीको अर्िािणाको काया्चन्वयन गनु्चपनने आर्श्यकता छ ।

ङ)प्रदडेशलडे ियूर्ना प्रनर्सि पाक्च  ि डडेटा िडेन्टि स्ापनालाई प्राथत्मकता 
टदई अगाटड बढाउनुपनने दडेखखन्छ । 

र्)प्रदडेशमा आइटी पयूर्ा्चिाि तथा िडेर्ा–िुनर्िा उपलब्ध हुन थालडेको ि 
नर्भभन् िफ्टर्डेयि प्रणालीको नर्काि तथा प्रयोग िुरु भए पनन 
अझ ैपनन उल्डेख्य मारिामा कम्चर्ािीहरू टडजिटल रूपमा िाक्ि 
निहडेका ि िडेर्ालाई असिकतम प्रयोग गिी िडेर्ाग्राहीलाई लाभ टदन 
उनीहरूको क्मता अझ ैअपुग िहडेकालडे दक् िनशक्तिको नर्काि 
तथा व्यर्स्ापन िरुिी दडेखखन्छ । 

छ) टडजिटलाइिडेिन कडे र्ल ििकािी काया्चलय मारि िीत्मत निाखी 
बैंटकङ, फाइनान्स, स्ास्थ्य, भशक्ा, कृनष, पय्चटन, यातायातलगायत 
िर््चिािािणको बढी र्ािो भएका क्डेरिमा िमडेत नर्स्ाि गन्च िकडे  
हिडेक क्डेरिमा िनतालडे लाभ ललन िक्डे  सथए ।

ि) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।
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सुदरुपश्चिम प्रदेश

कैलालवी

कञ्नपुर

ििेलिरुा

िोटवी
अछाम

बाजरुा

बझाङ्ग

बैतिवी

दािु्सला



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo86 |

१. डा. िणबहादिु िार्ल, मन्ती, आन्तरिक मात्मला तथा कानुन, िुदूि 
पजचिम प्रदडेश

२. इटन्िननयि गणडेश शाह, पुर््च मन्ती, नर्ज्ान तथा प्रनर्सि

३. मोहनदडेर् नर्ष्ट, िदस्य, प्रदडेश नीनत तथा योिना आयोग

४. यरु्िाि कँुर्ि, िुदिुपजचिम यरु्ा परिषद

५. पुष्पिाि कँुर्ि, अध्क्, कैलाली र्डेम्बि अफ कम्चश एण् इण्नष्टरिि

६. प्रडेमबहादिु र्न्, नप्रस्न्सपल, नाष्ट, िनगढी इटन्िननयरिङ कलडेि

७. बीिडेन्द्र भट्टिाई, माललका कम्प्टुि

८ . बीिडेन्द्र भट्ट, िहायक प्राध्ापक, िुदूिपजचिम नर्श्वनर्द्ालय

९. चर्रिकुमाि र्ौििी, आईटी एण् इ–गभ्चनडेन्स नर्ज्, िुदिुपजचिम प्रदडेश

१०. टडेकिाि पनडेरु, ऊिा्च तािा टडेनक्कल गुड्ि िप्ायि्च

डिजजटल सुदपुश्चिम प्रदेश संवाद

२०७९ साल िेठ ९ गते धनगढीमा आयरोजित सुदूिपश्चिम डिजिटल प्रदेश  संवादमा २३० बढीकरो उपस्थिबत िहेकरो थियरो । उक्त संवादमा सहभागी 
वक्ता तिा स्रोत व्यक्क्तहरुः
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िुदूिपजचिम प्रदडेशमा दारु््चला, बतैडी, डडडेलििुा, कञ्नपुि, बझाङ, 
बािुिा, डोटी, अछाम ि कैलाली गिी ९ जिल्ा िहडेका छन ्। यो 
प्रदडेशमा १ उपमहानगिपाललका, ३३ नगिपाललका ि ५४ गाउँपाललका 

िुदूिपजचिम प्रदडेश ििकािलडे िंिीय ििकािको टडजिटल नडेपाल 
ननमा्चणको लक्ष्यमा योगदान गन्च ‘टडजिटल िुदूिपजचिम प्रदडेश’ को 
अर्िािणा ल्ाएको छ । िडेर्ा प्रर्ाहमा ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग गदा्च 
हुनडे लाभ तथा प्रनतफलबािडेमा मनन गिी टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा 
ल्ाइएको हो । टडजिटल अर्िािणाअनुरूप नै प्रदडेश तथा स्ानीय 
तहबाट प्रर्ाह हुनडे िडेर्ालाई टडजिटलाइि गददै लैिानडे ि नागरिकलाई 
िहि िडेर्ा टदन प्रदडेश ििकाि लात्गपिडेको छ ।  

सुदूरपश्चिमको डिजजटल पररदृश्य

िुदूिपजचिम प्रदडेशका कैलाली ि कञ्नपुि जिल्ा भौगोललक रूपलडे िुगम 
छन ्। यी जिल्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् िाम्ो छ । यीबाहडेकका अन् 
जिल्ा िब ैपहाडी क्डेरिमा पनने हँुदा ती जिल्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् 

िुदूिपजचिम प्रदडेशमा नर्दु्त ्पहँुर् ि ियूर्ना प्रनर्सिका िंिर्ना थनपदैँ 
गइिहडेकालडे ििकािी कामकािलाई टडजिटलाइि गददै लैिान थाललएको 
छ । ििअन्तग्चत प्रदडेशका ििकािी तथा स्ानीय तहका काया्चलयलडे 
नर्भभन् क्डेरिको काम िफ्टर्डेयि प्रणालीबाट हुन थालडेको छ । अटहलडे 
प्रदडेशअन्तग्चत १५ र्टा िफ्टर्डेयि प्रणालीबाट िडेर्ा प्रर्ाह हँुदै आएको 

गिी ८८ स्ानीय तह छन ्। यि प्रदडेशको पयूर््चमा कणा्चली ि लुम्म्बनी 
प्रदडेश, पजचिम ि दभक्णमा लछमडेकी भाित तथा उतिितफ्च  लछमडेकी र्ीन 
पछ्चन ्। 

पनन कम छ । भौगोललक रूपलडे नर्कट भएको हँुदा ियूर्ना प्रनर्सिका 
िंिर्नाको कमी छ । यो प्रदडेशका शतप्रनतशत िनतामा नर्दु्त ्पहँुर् 
पुत्गनिकडे का कािण पनन ियूर्ना प्रनर्सिको नर्स्ािमा िमस्या भइिहडेको 
हो ।

नर्दु्त ्पहँुर् पुगडेका ि ियूर्ना प्रनर्सिको िंिर्ना ननमा्चण भएका पहाडी 
जिल्ामा भनडे ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग भइिहडेको दडेखखन्छ । प्रदडेशका 
९७ प्रनतशत स्ानीय तहका काया्चलयमा इन्टिनडेट पहँुर् पुगडेको छ । ८ 
र्टा िार््चिननक स्लमा फ्ी–र्ाईफाई छोटडएको छ । ७३.७२ प्रनतशत 
र्डा काया्चलयहरूमा इन्टिनडेट पहँुर् पुग्ा ४८.७६ प्रनतशतलडे फोििी 
सिग्नलको इन्टिनडेट उपयोग गरििहडेको तथ्ाकं छ । िानष्टरिय प्रिािण, 
माइक्रो हाइडरिो ि िौय्च नर्दु्त ्गिी कुल ८० प्रनतशत स्ानीय तहमा 
नर्दु्त ्पहँुर् पुगडेको छ ।

छ । अटहलडे प्रदडेश काया्चलयहरूलडे प्ाननङ, िडेभडेन्यू म्ानडेिमडेन्ट, बिडेट 
तथा खर््च, िम्चति व्यर्स्ापन, पीआइएि, काया्चलय अटोमडेिन, िडेर्ा 
प्रर्ाह, प्रगनत टरियाटकङ ि मननटरिङ, भशक्ा, स्ास्थ्य, कपकोरिडेटटभ, 
प्राकृनतक नर्पद्, र्ातार्िणलगायत िफ्टर्डेयि प्रणालीको उपयोग गिी 
नागरिकलाई िडेर्ा टददैँ आएका छन ्।

ताचलका ३९: प्रदेश झलक

प्रदेशको नाम िुदिु पजचिम
राजिानवी िनगढी 
जनसंख्ा प्रदडेशको नाम िनगणना २०६८ अनुिाि २५ लाख ५२ हिाि ५ िय १७ ि २०७८ को 

गणनाको प्रािस्म्भक प्रनतर्डेदन अनुिाि २७ लाख ११ हिाि २ िय ३०   
के्षत्फल १९ हिाि ५ िय १५ 
स्ानवीय तह एक उपमहानगिपाललका, ३३ नगिपाललका ि ५४ गाउँपाललका गिी कुल ८८ स्ानीय तह 
जजडिपवीमा प्रदेशको हहस्ा ६.९ प्रनतशत अथा्चत रु २ खब्च ९३ अब्च ९ िय ३३  
रावट्रिय सुशासनको सुिाकं आर्थक र्ष्च २०७७/७ मा िानष्टरिय औित ५८. ८९ प्रनतशत िहडेकोमा िुदिुपजचिम प्रदडेशको 

५६. ३५ प्रनतशत प्रनतशत
साक्षरता ६३. ४८ प्रनतशत

डिजजटल सुदरुपश्चिम प्रदेशको अविारणा

स्ानवीय तहमा सफ्टवेयर प्रणालवीको प्रयोग

स्रोतः स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षमताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्तालय,https://mofaga.gov.np/news-notice/2572
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ताचलका ४०: स्ानवीय तहमा सफ्टवेरको प्रयोग

प्रववधि प्रयोग 

िफ्टर्डेि प्रयोग गनने
प्ाननङ १४.४७ प्रनतशत
िडेभडेन्ु म्ानडेिमडेन्ट १४.४७ प्रनतशत
बिडेट तथा खर््च २१.०५ प्रनतशत
िम्चति व्यर्स्ापन १४.४७ प्रनतशत
नपआइएि ७.८९ प्रनतशत
काया्चलय अटोमडेिन ३.९५ प्रनतशत
िडेर्ा प्रर्ाह ५.२६ प्रनतशत
प्रगनत टरिय्ाटकङ ि मननटरिङ ३.९५ प्रनतशत
भशक्ा ९.२१ प्रनतशत
स्ास्थ्य १५.७९ प्रनतशत
कपकोरिडेटटभ ३.९५ प्रनतशत
प्राकृनतक नर्पद २.६३ प्रनतशत
र्ातार्िण १.३२ प्रनतशत
कृनष १.३२ प्रनतशत
एनजिओ व्यर्स्ापन २.६३ प्रनतशत

स्रोतः छत्रकुमाि चध्रििी, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, सूदिुपजश्म प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद, िनगढी ) 

इ-गभ्सनेन्स गुरूयोजना

प्रदडेश ििकािलडे िुदूिपजचिमलाई टडजिटल प्रदडेश बनाउनडे लक्ष्य पयूिा गनने 
उद्डेश्यलडे ियूर्ना तथा िञ्ाि प्रनर्सििम्बन्ी नीनत तथा टडजिटल 
गुरुयोिना बनाएको छ । ििकािी िडेर्ालाई टडजिटलाइि गिी िडेर्ा 
प्रर्ाहलाई िहि, गुणस्िीय ि पािदशमी बनाउन गुरुयोिनामाफ्च त 
नर्भभन् काय्चक्रमहरू अगाटड बढाएको छ ।

वेबसाइट

िुदूिपजचिम प्रदडेश ििकािलडे मुख्यमन्ती तथा मम्न्तपरिषद ्काया्चलय एरं् 
नर्भागीय मन्तालयहरू, नर्भाग ि ननदनेशनालयको र्डेबिाइट ननमा्चण गिी 
िञ्ालनमा ल्ाएको छ । प्रदडेश ििकािलडे िब ैमुख्यमन्ती तथा 
मम्न्तपरिषद ्काया्चलय, मन्तालयहरू, प्रदडेश नीनत तथा योिना आयोग, 
प्रदडेश लोकिडेर्ा आयोग, प्रदडेश लडेखा ननयन्तक काया्चलयलगायतको 
र्डेबिाइट एउटै ढारँ्ामा तयाि गिी प्रयोगमा ल्ाएको छ । यो अनलाइन 
पोट्चललाई िुदूिपजचिम प्रदडेश पोट्चल नाम टदइएको छ । प्रदडेश 
ििकािबाट हुनडे काम–कािबाही तथा ननण्चयबािडेको िम्यूण्च िानकािी 

तथा भएका महत्वपयूण्च ननण्चयलगायतका नर्षयर्स् ुययनै 
र्डेबिाइटमाफ्च त िार््चिननक गनने गरिएको छ । 

प्रदेश लोकसेवा आयोग

प्रदडेश ििकािअन्तग्चतको प्रदडेश लोकिडेर्ा आयोगलडे आर्श्यक 
कम्चर्ािीको पदपयूर्तका लात्ग माग्नडे आर्डेदन अनलाइनबाट टदन िटकनडे 
व्यर्स्ा गरिएको छ । प्रदडेश ननिामती िडेर्ा, स्ानीय ििकािी िडेर्ा, 
प्रदडेश प्रहिी िडेर्ा, प्रदडेश अनुिन्ान ब्यूिोलगायतको पदपयूर्तका लात्ग 
आह्ान हुनडे प्रनतस्पिा्चमा िहभागी हुन योग्य व्यक्तिलडे अनलाइनबाटै 
आर्डेदन टदई प्रनतस्पिा्चमा िहभागी हुन िक्छन ्। कम्चर्ािीको 
पदपयूर्तका लात्ग ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग हँुदा ििबाटै आर्डेदन टदन 
िटकनडे भएको छ । अन् प्रदडेशहरूमा पनन यो व्यर्स्ा लागयू भएको छ ।

हेलो मखु्मन्तवी (सवीएम)

प्रदडेश ििकािलडे नागरिकका गुनािो िम्बोिन गन्च हडेलो मुख्यमन्ती 
काय्चक्रम िञ्ालन गददै आएको छ । ियूर्ना प्रनर्सिको माध्मबाट 

सूिना प्रववधिमा सूदरुपश्चिम प्रदेशका पहलहरू
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नागरिकका गुनािो िुनी ती गुनािो िम्बोिन गनने उद्डेश्यलडे यो काय्चक्रम 
िञ्ालन भइिहडेको हो । नागरिकलडे प्रदडेशलडे िािी गिडेको टोल फ्ी नम्बि 
ि गुनािो व्यर्स्ापनका लात्ग िञ्ालन गिडेको अनलाइन पोट्चलमाफ्च त 
गुनािो टटपाउन िक्डे  व्यर्स्ा त्मलाइएको छ ।

कम्सिारवी सूिना प्रणालवी

प्रदडेशमा काय्चित िम्यूण्च कम्चर्ािीको ियूर्नािटहतको नपआइएि प्रणाली 
लागयू गरिएको छ । प्रदडेशमा काय्चित कम्चर्ािीको िरुर्ा–बढुर्ामा 
एकरूपता ल्ाउनडे उद्डेश्यलडे कम्चर्ािी ियूर्ना प्रणाली काया्चन्वयनमा 
ल्ाइएको हो । कम्चर्ािीको पद नर्र्िण, तह नर्र्िण, िडेर्ा नर्र्िण, 
िमयूह, जिल्ालगायतका नर्र्िण प्रणालीमा िाखखएको छ ।

यवुा तथा स्यंसेवक पोट्सल

प्रदडेश ििकािको मुख्यमन्ती स्यंिडेर्क परिर्ालन काय्चक्रम िञ्ालनमा 
छ । यो काय्चक्रमअन्तग्चत नर्भभन् क्डेरिको िडेर्ा प्रर्ाहका लात्ग 
आर्श्यक िनशक्तिको रितिता पयूर्त गन्च यरु्ा तथा स्यंिडेर्क पोट्चल 
ननमा्चण गिी िञ्ालनमा ल्ाएको छ । प्रदडेश ििकािलडे यरु्ा तथा 
स्यंिडेर्क भना्चिम्बन्ी प्रटक्रयाका लात्ग यो पोट्चलको उपयोग गरििहडेको 
छ । यरु्ा तथा स्यंिडेर्क भना्च गन्च यही अनलाइन पोट्चलमाफ्च त ियूर्ना 
प्रकाभशत गनने तथा स्यंिडेर्क बन् आर्डेदन टदई छनोटमा पिडेकाहरूको 
नर्र्िण पनन यो पोट्चलमा िाख्डे गरिएको छ ।

ई–मवनटररङ

प्रदडेश ििकािलडे नर्भभन् मन्तालय तथा अन् काया्चलय तहमा भएको 
कामको ई–मननटरिङ अथा्चत ्नर्दु्तीय अनुगमन हुनडे गिडेको छ । 
मन्तालय तहको प्रगनत प्रनतर्डेदन िंकलन तथा प्रगनत प्रनतर्डेदनको 
अनुगमन अनलाइनबाट हुनडे गिडेको छ । 

डिजजटल सूिना पाटवी

प्रदडेश ििकािका मन्तालयिटहतका िब ैकाया्चलयको काम–कािबाहीका 
बािडेमा िानकािी टदन टडजिटल ियूर्ना पाटी िञ्ाललत छ । यो ियूर्ना 
पाटीमा काया्चलयको ियूर्ना, प्रगनत नर्र्िण ि अन् िानकािीिटहतको 
नर्र्िण िार््चिननक गनने गरिएको छ ।

अनलाइन छात्वृधत्त आवेदन पोट्सल

प्रदडेश ििकािलडे गरिब तथा िडेहनडेदाि छारिछारिाका लात्ग नर्नर्ि 
छारिर्चृति काय्चक्रम ल्ाई लागयू गिडेको छ । छारिछारिालाई छारिर्चृति 
टदन िहि होि ्भनी अनलाइन छारिर्चृति आर्डेदन पोट्चल ननमा्चण 

गरिएको छ । यो पोट्चलबाट नर्नर्ि छारिर्चृतििम्बन्ी आर्डेदन 
िंकलनका िाथ ैछारिर्चृति प्राप्त गनने छारिछारिाको नर्र्िण िाख्डे 
गरिएको छ ।

इकोनोगमक ड्ास बोि्स

प्रदडेश ििकािलडे इकोनोत्मक ड्ाि बोड्च िञ्ालन गिडेको छ । प्रदडेश 
ििकािबाट हुनडे िािस् िंकलन, आम्ानी तथा खर््चलगायतको िम्यूण्च 
नर्र्िण यो ड्ाि बोड्चमा िाख्डे गरिएको छ ।

प्रदेश डिजजटल प्रोफाइल

प्रदडेश ििकािलडे िुदूिपजचिमको नर्शडेषता झप्ल्कनडे गिी भौगोललक, 
िार्मक, िामाजिक, िािनीनतक, प्राकृनतकलगायत िब ैपक् िमडेटी 
प्रदडेशको टडजिटल प्रोफाइल ननमा्चण गिडेको छ । 

इ–क्ावबनेट

प्रदडेश ििकािको मम्न्तपरिषद ्बठैकिम्बन्ी ियूर्ना व्यर्स्ापन गन्च ई–
क्यानबनडेट शीष्चकमा अनलाइनमाफ्च त ियूर्ना िार््चिननक गनने गरिएको 
छ । ५६ 

नवीवतगत व्यवस्ा

प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना तथा िञ्ािको प्रभार्कािी व्यर्स्ापन गनने नीनत 
ललएको छ । प्रदडेश ििकािलडे आगामी आर्थक र्ष्चमा ियूर्ना तथा िञ्ाि 
प्रनर्सिको व्यर्स्ापन, प्रशोिन, भण्ािण ि उपयोग गन्च ियूर्ना 
प्रनर्सियतुि िञ्ािग्रामको िम्भाव्यता अध्यन गनने िोषणा आर्थक र्ष्च 
२०७९/८० को नीनत तथा काय्चक्रममाफ्च त गिडेको छ । अनलाइन 
प्रनर्सिमा आिारित िञ्ाि माध्मको दता्च एरं् ननयमन काय्च गनने नीनत 
पनन प्रदडेश ििकािलडे ललएको छ । ५७  

आइसवीटवी उपकरणको व्यवस्ा 

प्रदडेशका काया्चलयहरू ि पाललकाका र्डाहरूमा नर्दु्त ्ि इन्टिनडेटको 
पहँुर् प्रायः पुगडेको भए पनन कम्प्टुिको ज्ान भएका कम्चर्ािीहरू 
आिाभन्ा कम िहडेको दडेखखन्छ ।

  ५६ छत्रकुमाि चध्रििी, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, सूदिुपजश्म प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण 
  ५७ आर्थक वष्न २०७९/८० को नीतत तथा काय्नक्रम
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ताचलका ४१: आइसवीटवी उपकरणको व्यवस्ा

ताचलका ४२: सभ्सरको प्रयोग 

ताचलका ४३: सेवा प्रवाहमा  प्रणालवी 

वववरण प्रयोग अवस्ा

प्रदडेश ििकाििँग कम्यूटिको िंख्या २ हिाि ७५६
प्रदडेश ििकाििँग नप्रण्टि्च िंख्या १ हिाि ५११
प्रदडेशमा कम्प्टुि प्रयोग गन्च िक्डे  कम्चर्ािी ४२.०९ प्रनतशत 
स्ानीय तहमा इन्टिनडेटको पहँुर् ९९ प्रनतशत (५९.२१ प्रनतशतमा िानष्टरिय प्रणालीको नर्दु्त ्ि बाकँी 

लिुिलनर्दु्त ि िौय्च ऊिा्चको नर्दु्त  )
र्डामा इन्टिनडेटको पहँुर् ७३.७२ प्रनतशत
पाललकामा इन्टिनडेट पहँुर् ८०.२६ प्रनतशत

वववरण प्रयोग अवस्ा

एप्प्कडे शन िभ्चि ११.८४ प्रनतशत
ब्ाकअप िभ्चि ५.२६ प्रनतशत
फाइल िभ्चि ६.५८ प्रनतशत
नप्रण्ट िभ्चि ७.८९ प्रनतशत

वववरण संख्ा

र्ाइफाई ननशुल्क भएका काया्चलयको िंख्या ९७
र्ाइफाई ननशुल्क भएका  िार््चिननक स्ान ८
टडिीटल एलइडी टडस्प्डे भएका स्ानीय तह २६
ग्रुप एिएमएि िडेर्ा भएका स्ानीय तह ४०
मोर्ाइल एप्प्कडे िन्स भएका स्ानीय तह ३९
बायोमडेटटरिक एटडेन्डेन्स भएका स्ानीय तह ४१
क्ययू व्यर्स्ापन भएका स्ानीय तह १३
िीिीटीभी क्यामडेिा िडान भएका स्ानीय तह ५१

स्रोतः छत्रकुमाि चध्रििी, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, सूदिुपजश्म प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद, िनगढी) 

स्रोतः छत्रकुमाि चध्रििी, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, सूदिुपजश्म प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद, िनगढी) 

स्रोतः छत्रकुमाि चध्रििी, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, सूदिुपजश्म प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद, िनगढी) 

स्ानीय तहमा एप्प्कडे िन िभ्चि, ब्ाकअप िभ्चि, फाइल िभ्चि, नप्रन्ट िभ्चििस्ा िभ्चि प्रयोग भए पनन प्रयोग 
गननेको िंख्या ननकै कम दडेखखन्छ ।

सभ्सरको प्रयोग

ननःशुल्क र्ाईफाई्च , टडजिटल एलइडी टडस्प्डे, टडजिटल ग्रुप एिएमएि 
िडेर्ा, एलइडी टडस्प्डे, मोबाइल एप्प्कडे िन्स, र्ायोमडेटटरिक एटडेन्डेन्स, क्ययू 

व्यर्स्ापन, सििीक्यामडेिालगायतका िडेर्ा तथा प्रणालीको प्रयोग भए 
पनन ययनको प्रयोग गनने स्ानीय तहको िंख्या अझ ैकम छ । 

सेवा प्रवाहमा  प्रणालवी
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ताचलका ४४: डिजवीटल सवीपमा दक्ष स्ानवीय तहका कम्सिारवी (औसतमा)

वववरण स्ानवीय तह प्रवतशत

आिािभयूत आइिीटी िानकािी ६२ ८२
कम्प्टुिको बािडेमा आिािभयूत िानकािी (सिस्टम, िफ्टर्यडेि, हाड्चर्यडेि) ४७ ६२
इ-गभननेन्सबािडे आिािभयूत िानकािी २० २६
अपिडेटटङ सिस्टमको िैधिाम्न्तक ज्ान ि अनुभर् ९ १२
यनुनकोडबािडे िैधिाम्न्तक ज्ान ि अनुभर् २५ ३३
इण्टिनडेट इमडेल व्यर्स्ापन ३६ ४७
अटफि प्ाकडे िबािडे िानकािी ५५ ७२
डाटा कलडेक्शन एण् एनालाइसिि टुल्स (ओपन िोि्च) ४ ५
जिओग्राटफकल इन्िमडेिन सिस्टम (जिआइएि) िफ्टर्यडेि ६ ८
सिस्टम एण् िफ्टर्यडेि ५ ७
गुगल फम्च १७ २२
मोबाइल टडेक्ोलोिी ि एप्प्कडे शन २२ २९
र्डेबिाइट व्यर्स्ापन ९ १२
कम्प्टुि नडेटर्क ि ियूर्ना िुिक्ाबािडे िानकािी ११ १४
डाटा कलडेक्शन एण् एनालाइसिि टुल्स (ओपन िोि्च) ४ ५
जिओग्राटफकल इन्िमडेिन सिस्टम (जिआइएि) िफ्टर्यडेि ६ ८

स्रोतः छत्रकुमाि चध्रििी, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, सूदिुपजश्म प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण (डिजिटल सम्ाद, िनगढी) 

स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग बढ्दै गए पनन िोही अनुपातमा दक् कम्चर्ािीको भनडे अझ ैकमी छ । 

स्ानीय ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिमाफ्च त स्ानीय तहमा िार््चिननक िडेर्ा 
प्रर्ाह गरििहडेका छन ्। िंिीय मात्मला तथा िामान् प्रशािन 
मन्तालयलडे गिडेको स्ानीय तहको ियूर्ना प्रनर्सि क्मताको लडेखािोखा 
मयूल्ाकंनलडे ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी ७ र्टा क्डेरिलाई िमडेटडेको छ ।५८  ती 
क्डेरिलाई ५० र्टा ियूर्कहरूमा आबधि गिी मयूल्ाकंन गरिएको छ । 

डिजवीटल सवीपमा दक्ष स्ानवीय तहका कम्सिारवी 

सूिना प्रववधिमाफ्स त साव्सजवनक सेवा प्रवाहको अवस्ा
िुदूिपजचिम प्रदडेशका कुल ८८ पाललकामध्डे १ उपमहानगिपाललका, २० 
नगिपाललका ि ३१ गाउँपाललका गिी कुल ५२ र्टा स्ानीय तहको 
ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी लडेखािोखा गरिएको सथयो ।

  ५८ स्ानीय तहको सूचना प्रतवसि क्षामताको लेखािोखा गिी तयाि गरिएको मूल्ाकंन प्रततवेदन, संघीय माद्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय, https://mofaga.gov.np/
news-notice/2572



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo92 |

ताचलका ४५: सुदरु पश्चिम प्रदेशका स्ानवीय तहमा सूिना प्रववधिको प्रयोग सम्बन्न् लेखाजोखा

क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं

१ बािुिा बढुीगंगा नगिपाललका ४९
२ बािुिा बडीमाललका नगिपाललका ४६
३ बािुिा स्ामीकार्तकखापि गाउँपाललका ४६
४ बािुिा गौमुल गाउँपाललका ४४
५ बािुिा त्रिर्डेणी नगिपाललका ४०
६ बझाङ थलािा गाउँपाललका ४३
७ बझाङ दगा्चथली गाउँपाललका ४१
८ बझाङ िाइपाल गाउँपाललका ४०
९ बझाङ कडे दािसँु्य गाउँपाललका ३८

१० बतैडी दशिथर्न् नगिपाललका ५४
११ बतैडी डीलािैनी गाउँपाललका ४७
१२ बतैडी दोगडाकडे दाि नगिपाललका ४६
१३ बतैडी मडेलौनी गाउँपाललका ४६
१४ बतैडी पाटन नगिपाललका ३३
१५ बतैडी पुर्ौडी नगिपाललका २७
१६ बतैडी सिगाि गाउँपाललका २६
१७ बतैडी पंर्डेश्वि गाउँपाललका १९
१८ डडडेल्ििुा अियमडेरू गाउँपाललका ६५
१९ डडडेल्ििुा नर्दगुा्च गाउँपाललका ५५
२० डडडेल्ििुा गन्ापििुा गाउँपाललका ५२
२१ डडडेल्ििुा भागडेश्वि गाउँपाललका ४२
२२ डोटी भशखि नगिपाललका ५९
२३ डोटी पयूर्मीर्ौकी गाउँपाललका ४३
२४ डोटी िायल गाउँपाललका ३९
२५ अछाम मडेल्डेख गाउँपाललका ६८
२६ अछाम बान्ीगढी ियगढ गाउँपाललका ६२
२७ अछाम ढकािी गाउँपाललका ५९
२८ अछाम तुमा्चखादँ गाउँपाललका ५९
२९ अछाम मंगलिडेन नगिपाललका ५६
३० अछाम र्ौिपाटी गाउँपाललका ४८
३१ अछाम पंच्दडेर्ल नर्नायक नगिपाललका ४०
३२ अछाम िामिोशन गाउँपाललका ३८
३३ अछाम कमलबिाि नगिपाललका २०
३४ कैलाली िनगढी उपमहानगिपाललका ७६
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क्र. स. जजल्ा पाचलका प्राप्ताकं

३५ कैलाली िोडिोडी नगिपाललका ६६
३६ कैलाली गोदार्िी नगिपाललका ६१
३७ कैलाली टटकापुि नगिपाललका ५९
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अन् प्रदडेशहरूमा िस् ैिुदूिपजचिम प्रदडेशमा पनन रु्नौती ि अर्िि दरु्ै 
छन ्। नर्कािमा पलछ पिडेका प्रदडेशमध्डेको एक यि प्रदडेशलाई 
टडजिटलाइि गन्च िनशक्ति नर्कािदडेखख पयूर्ा्चिाि ननमा्चणिम्मका 
कामलाई प्राथत्मकताका रूपमा अगाटड बढाउनुपनने हुन्छ । 

िुनौतवी

अन् प्रदडेशमा िस् ैयि प्रदडेशमा पनन प्रयोग भइिहडेका िफ्टर्डेयि 
प्रणाली प्रभार्कािी हुन िकडे का छैनन ्। कम्प्टुि र्लाउन िक्डे  
कम्चर्ािी अझ ैस्ानीय तहमा पया्चप्त छैनन ्भनडे ियूर्ना प्रनर्सिका दक् 
िनशक्तिको त झनै अभार् छ । दक् िनशक्तिलाई यि क्डेरिमा 
आकर्षत गन्च निटकएका कािण िोिगािीका लात्ग नर्दडेश पलायन हुनडे 
क्रम पनन त्यचतिकै छ । यो िनशक्तिलाई नडेपालमै िोकडे ि काम गनने 
र्ातार्िण तयाि गनने काय्च रु्नौतीपयूण्च छ । ५९   

ियूर्ना प्रनर्सिको नर्कािका लात्ग अझ ैपनन र्ाहडेिनत िनशक्ति प्रदडेश 
तथा स्ानीय तहमा उपलब्ध हुन निक्ा ििकािी योिनाहरू 

िुनौतवी, अवसर र प्रगवत
प्रभार्कािी ढंगलडे काया्चन्वयन गन्च कटठन दडेखखएको छ । िडेक्युरिटी 
अटडट नहँुदा प्रणाली ि डडेटाको िुिक्ामा िम्झौता गनु्चपनने अर्स्ा छ । 

हिडेक ििकािी काया्चलयका आ–आफ्नै क्मता, आर्श्यकता ि स्ि भए 
पनन एकैखालडे प्रणाली ि िफ्टर्डेयि प्रयोग भएको पाइएका कािण 
नतनको उपयोगको प्रभार्कारिता कम हुन पुगडेको छ । प्रयोगमा आएका 
कनतपय टडजिटल प्रणालीबीर् दोहोिोपना दडेखखएको कािण अनार्श्यक 
रूपमा िािन–स्ोत खडेि गइिहडेको छ । हिडेक पयूर्ा्चिािका लात्ग छुटै्ट 
िभ्चि प्रयोग गनने गरिएका कािण लागतिमडेत र्तृ्धि हुनडे गिडेको छ । 

प्रदडेशमा अन्तििञ्ालन योग्य (इन्टिओपिडेनबललटी) ि लचर्लो 
व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणालीको अभार् िहडेका कािण ियूर्ना प्रनर्सिको 
प्रयोगबाट िोर्डेअनुिािको फाइदा प्राप्त हुन िकडे को छैन । 

डडेटा िुिक्ािस्ो िंर्डेदनशील नर्षयमा िम्झौता गरिनु ि िडेक्युरिटी 
अटडट नहुनुलडे प्रनर्सिको प्रयोगिँगै डडेटा िुिक्ा कििी गनने भन्डे रु्नौती 
खडा भएको छ । 

छत्रकुमाि चध्रििी, आइटी तथा इ–गभ्ननेन्स तवज्ञ, सूदिुपजश्म प्रदेश काया्नलयको प्रस्ततुीकिण
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िम्बम्न्त ननकायहरूको आर्श्यकता ि क्मताभन्ा पनन प्रणाली र्ा 
िफ्टर्डेयि नबक्रडे ताहरूको इच्ाअनुिािको प्रणाली टडिाइन हुनडे गिडेका 
कािण ययनको प्रभार्कारिता िोर्डेअनुिाि हुन निकडे को दडेखखन्छ ।

अध्यन तथा प्रभशक्णबाट प्राप्त ज्ान आदान–प्रदान गनने अभ्ािको 
कमी िहडेका कािण नया ँिनशक्तिका लात्ग ज्ान हस्ान्तिण हुन 
निक्ा ियूर्ना प्रनर्सि प्रणालीको काया्चन्वयन प्रभार्कािी हुन निकडे को 
दडेखखन्छ । 

नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा भएका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरुको 
काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै कमिोि िहनडे गिडेका कािण प्रदडेशहरुको 
टडजिटलाइिडेशनमा यिलडे रु्नौनत दडेखखएको छ । 

अवसर 

ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोगका फाइदा ि मयूल्बािडे महिुि गन्च 
थालडेको छ । इन्टिनडेटको द्तु नर्स्ाििँगै बढ्दो प्रयोगका कािण ियूर्ना 
प्रनर्सि प्रणालीको उपयोगमा िमडेत क्रत्मक र्तृ्धि हँुदै आएको छ । 
कनतपय स्ानीय ििकािमा ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोगमा िाम्ै उपलब्ब्ध 
पनन हासिल हुन थालडेका छन ्। ियूर्ना प्रनर्सिको नर्कािका लात्ग 
आर्श्यक पयूर्ा्चिाि ि माध्महरूको नर्काि ि नर्स्ाि अपरिहाय्च कुिा 
हुन ्। िाथ,ै दक् िनशक्ति पनन त्यनत नै महत्वपयूण्च कुिा हो । पलछल्ा 
र्ष्चमा दक् िनशक्तिको उपलब्धतामा पनन िुिाि आएको छ । 

िर््चिािािण ि िंस्ाहरूका लात्ग इन्टिनडेट व्यापक रूपमा पहँुर् हुन 
थालडेपलछ स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगमा र्तृ्धि हुन थालडेको 
छ। 

प्रदडेशहरूलडे अगाटड ल्ाएका ियूर्ना प्रनर्सििम्बन्ी योिना ि 
काय्चक्रमलाई िंिीय ििकािलडे िमडेत िहयोग िहडेको छ भनडे कनतपय 
नीनतगत व्यर्स्ा िंिीय ििकािमाफ्च त भएका छन ्। टडजिटल नडेपाल 
काय्चढारँ्ालडे िब ैप्रदडेशहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि गिी टडजिटल 
प्रदडेश ननमा्चण गन्चमा माग्चननदनेश गिडेको छ । ििकािी कम्चर्ािीमा ियूर्ना 
प्रनर्सिको ज्ान अभभर्तृ्धिका लात्ग ताललम तथा अभभमुखीकिण गिी 
िक्म बनाउँदै लत्गएको छ भनडे बिािमा ियूर्ना प्रनर्सि दक् िनशक्ति 
पनन क्रत्मक रूपमा बढ्दै छ । 

प्रदडेश ििकािलडे ियूर्ना प्रनर्सिको महत्वलाई बझुडेि नै यिको पहँुर् 
नर्स्ािमा लगानी बढाउँदै लत्गिहडेको छ । असिकाशं स्ानीय तहमा 
इन्टिनडेटको पहँुर् पुत्गिकडे को छ । स्ानीय तहको काया्चलयमा िस् ै
आमनागरिकका लात्ग पनन इन्टिनडेट आिािभयूत आर्श्यकता 
भइिकडे कालडे यो प्रनर्सिको नर्स्ाि गिडेि लैिान आर्श्यक दडेखखन्छ 
ताटक िब ैनागरिकमा ियूर्ना प्रनर्सिको पहँुर् पुया्चउन िटकयोि ्। ियूर्ना 
प्रनर्सििम्बन्ी शैभक्क योग्यता भएकालाई यो क्डेरिमा कामका लात्ग 
आह्ान गनने हो भनडे प्रदडेशलडे ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिमा ठयूलो फड्को मानने 
अर्िि छ ।६०

पहल प्रगवत कैडफयत
इ-गभननेन्स गुरु योिना बनन निकडे को बनै् गिडेको

र्डेर्िाइट ननमा्चण मुख्यमन्ती तथा मन्ती परिषदको काया्चलय एरं् 
नर्भागीय मन्तालय नर्भाग ि ननदनेशनालयहरुको 
र्डेर्िाइट ननमा्चण गिी िंर्ालनमा ल्ाएको ।

बनडेि िंर्ालनमा आएको

प्रदडेश लोकिडेर्ाको अनलाइन प्रणाली काया्चन्वयनमा आएको आर्डेदन ि प्रनतस्पिा्च 
अनलाइनबाट नै गन्च िटकनडे

हडेलो मुख्यमन्ती काय्चक्रम हाल िंर्ालनमा नभएको शुरु भएि पनन अटहलडे 
िंर्ालनमा नआएको

कम्चर्ािी ियूर्ना प्रणाली स्ि र्तृ्धि हँुदै गिडेको 

ययूर्ा तथा स्यंिडेर्क पोट्चल िंर्ालनमा नआएको काम पिडेको र्डेला िंर्ालनमा 
ल्ाउन िटकनडे

इ-मननटरिङ ननदनेभशक बनडेि लागयू छैन 

टडजिटल ियूर्ना प्रणाली िंर्ालनमा आएको

अनलाइन छारिर्तृिी आर्डेदन पोट्चल िंर्ालनमा आएको

इकोनोत्मक ड्ाि बोड्च बनडे पनन िंर्ालनमा छैन 

प्रदडेश टडजिटल प्रोफाइल बनडेको छैन अम्न्तम र्िणमा छ । टकतार् 
छपाइ हुदैछ ।

इ-क्यानर्नडेट लागयू भएको छैन डडेमो मारि तयाि भएको ि 
लागयूको अम्न्तम र्िणमा छ 

पहलहरुको काया्सन्वयन प्रगवत 

स्रोतः सम्धि तवज्ञबाट प्राप्त िानकािी
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ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि अटहलडे ििकािको प्रमुख प्राथत्मकतामा पिडेको, 
इन्टिनडेटको द्तु नर्स्ाििँगै बढ्दो प्रयोगका कािण ियूर्ना प्रनर्सिका 
प्रणालीको उपयोगमा िमडेत क्रत्मक र्तृ्धि हँुदै आएको, पयूर्ा्चिाि ि 
िनशक्तिमा क्रत्मक िुिाि भए पनन यो प्रदडेश अन् प्रदडेशको तलुनामा 
यि क्डेरिमा पछाटड पिडेको छ । टडजिटल प्रदडेशको अर्िािणा 
काया्चन्वयनको क्रममा िहडे पनन िनु रूपमा यि प्रदडेशमा ियूर्ना प्रनर्सिको 
नर्काि तथा उपयोग हुनुपनने हो, त्यो हुन निकडे को ननष्कष्चिटहत ननम्न 
िुझार् प्रस्तु गरिएका छन ्ः 

क)  प्रदडेश तथा स्ानीय ििकािका ननकायहरूमा ियूर्ना प्रनर्सिको 
उपयोगिँगै िुशािनमा पनन िकािात्मक प्रभार् पिडेको छ । ति 
िनशक्ति ि पयूर्ा्चिाि अभार्का कािण िार््चिननक िडेर्ा िहि ि 
शीघ्र रूपमा िब ैठाउँमा उपलब्ध हुन निकडे कालडे यिप्रनत ध्ान 
िानु िरुिी छ । 

ख) िडेक्युरिटी अटडट नहँुदा प्रणाली ि डडेटाको िुिक्ामा िम्झौता गनु्चपनने 
अर्स्ालाई ध्ानमा िाखी आर्श्यक अटडटको व्यर्स्ा हुनु िरुिी 
छ । 

ग) हिडेक ििकािी काया्चलयका आ–आफ्नै क्मता आर्श्यकता ि स्ि 
भए पनन एकैखालडे प्रणाली ि िफ्टर्डेयि प्रयोग भएको पाइएका 
कािण नतनको उपयोगको प्रभार्कारिता कम हुन पुगडेको 
दडेखखएकालडे एकै प्रणालीबाट िडेिै िडेर्ा टदन िटकनडे व्यर्स्ा गन्च 
िटकए लागतिमडेत कम हुनडे दडेखखन्छ । 

ि)  प्रदडेशमा अन्तििञ्ालन योग्य (इन्टिओपिडेनबललटी) ि लचर्लो 
व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणालीको व्यर्स्ा गिी प्रनर्सिलाई िर््चिुलभ ि 
उपयोगकता्चमैरिी बनाउनुपनने आर्श्यकता छ । 

ङ) िम्बम्न्त ननकायहरूको आर्श्यकता ि क्मताभन्ा पनन प्रणाली ि 
िफ्टर्डेयि नबक्रडे ताहरूको इच्ाअनुिािको प्रणाली टडिाइन हुनडे 
गिडेको दडेखखएकालडे िडेर्ाप्रदायक ििकािी ननकायको 
आर्श्यकताअनुिाि प्रणाली ि िफ्टर्डेयिहरू खरिद तथा प्रयोग 
गनु्चपनने दडेखखन्छ ।

र्) ियूर्ना प्रनर्सि प्रणालीको प्रभार्कािी उपयोगका लात्ग अध्यन 
तथा प्रभशक्णबाट प्राप्त ज्ान एकआपिमा आदान–प्रदान गनने 
अभ्ािको आर्श्यकता छ ।

छ) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।  

वनश्कष्स र सुझाव



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo96 |

खण् र्ाि
अबको बाटो



l8lh6n k|b]z kl/b[Zo | 97 

इन्टिनडेट ि नर्द्यूतीय उपकिणहरुको प्रयोग कडे ही र्ष्च यता दडेखख तीब् 
गनतमा बढडेको छ । ििकाि ि िनस्िमा टडजिटल प्रनर्सिलाई र्हृतिि 
रुपमा अपनाउनडे प्रयाि कडे ही र्ष्च यता झन बढडेका छन ्। िार््चिननक 
िडेर्ा दडेखख ननिी व्यर्िाय िम्ममारि होइन िनताको दैननक िीर्नमा 
िमडेत ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोग बढ्न थालडेका कािण िनताको 
िीर्नशैलीमा नै टडजिटलाइिडेशन हुन थालडेको छ । िंिीय ििकाि दडेखख 
प्रादडेश ि स्ानीय ििकाििम्मलाई आफ्ना नीनत तथा काय्चक्रममा ियूर्ना 
प्रनर्सि क्डेरिको नर्कािका काय्चक्रमहरु अननर्ाय्च रुपमा प्राथत्मकताका 
िाथ िाखु् पनने दर्ाब िमडेत बढडेको छ । पलछल्ा र्ष्चहरुमा िंिीय 
ििकािलडे टडजिटल नडेपालका लात्ग तयाि गिडेका टडजिटल नडेपाल 
फ्डे मर्क्च लाई आिाि बनाएि प्रदडेश ििकािहरुलडे टडजिटल प्रदडेशको 
अर्िािणा िोही अनुिािका प्रणाली ि पयूर्ा्चिाि नर्कािका योिनाहरु 
अगाटड ल्ाएका छन ्। दडेशमा टडजिटलाइिडेशनको लात्ग आर्श्यक 
िनशक्तिको नर्काि ि उपलव्िता पनन बढ्नडे क्रममा छ । 

ति ििकािलडे गिडेका टडजिटलाइिडेशनका प्रयािहरुलडे अझ ैपनन िामान् 
िनतालडे प्रत्यक् लाभ ललनडे खालको हुन िकडे का छैनन ्। 

टडजिटलाइिडेशनका लात्ग अगाटड ल्ाइएका योिनाहरु नर्ना तयािी 
हतािमा काया्चन्वयन हुनडेगिडेको तथा िनतामैरिीखालका प्रणालीहरु 
नर्काि नभएको ,गुणस्िीय पयूर््चिाि ि िनशक्तिको अभार् िहडेको, 
कम्चर्ािीहरु प्रनर्सिमैरिी हुन निकडे को, िनतामा टडजिटलाइिडेशनको 
बािडेमा पया्चप्त िनर्डेतना िागाउन निटकएको ि ििकािका टडजिटल 
प्रणालीहरुमा ननिन्ति िमस्या आउनडे गिडेको कािण िनतामा 
टडजिटलाइिडेशन प्रनत नै नकािात्म िािणा उटव्िनडे गिडेको िस्ा िमस्या 
हँुदाहँुदै पनन नडेपाललाई टडजिटल िाज्को रुपमा स्ानपत गनने प्रिस् 
िम्भार्नाहरु िमडेत िहडेका छन ्। आसिटी फाउन्डेशन नडेपाललडे हालै िात ै
प्रदडेशमा आयोिना गिडेको टडजिटल िम्बादका क्रममा टडजिटल नडेपाल 
ननमा्चणमा दडेखखएका रु्नौनत अर्ििका िाथ ैदडेशलडे ललनडे आगात्म 
माग्चबािडे पनन छलफल भएको सथयो । िम्बादका क्रममा नर्ज् नीनत 
ननमा्चत ििकािी उच्च असिकािीहरु िनप्रनतननसिहरु ननिी क्डेरि एरं् 
अन् ििोकािर्ालाहरुलडे पडेशगिडेका नर्र्ािमा आिारित भै यि क्डेरिका 
रु्नौनत, िम्भार्ना, ननश्कष्च ि िुझार् िटहत ललनु पनने आगामी बाटोलाई 
ननम्न अनुिाि उल्डेख गरिएको छः

क) प्रदडेश–१ मा ियूर्ना प्रनर्सिको उपयोग क्रत्मक रुपमा र्तृ्धि 
भइिहडेको भए पनन हाल प्रयोगमा आएका िफ्टर्डेि प्रणाली लचर्लो 
ि प्रयोगकता्चमैरिी छैनन ्। ििका कािण अपडेक्ा गरिए िििी िब ै
कामहरू िहिढंगलडे हुन निकडे को दडेखखन्छ । िफ्टर्डेि 
प्रणालीहरूबीर् पनन अन्तिआबधिता नभएका कािण ियूर्ना 
प्रनर्सिलाई र्ास्र्मै आमिनताको िीर्नशैलीकै रुपमा नर्काि 
गिी उनीहरुका लात्ग प्रर्ाह गरिनडे िडेर्ा िुनर्िामा गुणस्िीयता 
ल्ाउनडे काय्च अझ ैपनन रु्नौतीपयूण्च दडेखखन्छ ।

ख) हिडेक ििकािी काया्चलयको क्मता ि आर्श्यकता फिक–फिक 
हुनडे हँुदा िबलैाई िमान प्रणाली लागयू गिडेि लैिानु पनन रु्नौतीपयूण्च 
दडेखखन्छ । िब ैक्डेरिलाई िफ्टर्डेि प्रणालीमा िमडेटन् निटकएका 
कािण ियूर्ना प्रनर्सिको फाइदा र्ाहडेिनत िनिमुदायलडे पाउन 
िकडे को दडेखखदैन।

ग) प्रत्यडेक िफ्टर्डेि प्रणालीका लात्ग छुट्टा छुटै्ट पयूर्ा्चिाि आर्श्यक पनने 
हँुदा बढी लगानी आर्श्यक पनने हुन्छ िनु प्रदडेश ििकाि तथा 
मतहतका स्ानीय तहको आफ्नै स्ोतबाट िुटाउन कठीन छ । 

ि) नर्श्व व्यापीरूपमा तीब् गनतमा भइिहडेको ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि 
ि उपयोगबाट नडेपाललडे पनन फाइदा ललन िक्डे  िम्भार्ना हँुदा हँुदै 
पनन यिका लात्ग र्ाटहनडे लगानी ि िनशक्ति प्रदडेश तथा स्ानीय 
तहमा ननकै कम छ । 

ङ) अन् दडेशको तलुनामा ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिमा हामी अझ ैपछाटड 
नै िहडे पनन ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि ि आर्थक िमृत्धिका लात्ग 

यिको उपयोगको नर्षय िानष्टरिय र्हिको रुपमा अझ ैआउन िकडे को 
दडेखखदैंन । 

र्) ियूर्ना प्रनर्सि नर्श्वभि शक्तिको स्ोत बन्थालडेको अर्स्ामा हुनडे 
खानडे ि हँुदा खानडेबीर् झन खाडल ( टडजिटल टडभाइड ) झन बढ्न 
भइ िनी झनै िनी ि गिीब झन गिीब हँुदैिानडे अर्स्ामा नडेपालमा 
पनन यो अर्स्ा िहनु रु्नौनतको रुपमा ललन िटकन्छ । 

छ) िार््चिननक िडेर्ामा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगिँग टडजिटलाइिडेशन 
शुरु भए पनन अपडेक्ा गिडे अनुिािको िडेर्ामा गुणस्िीयता आउन 
िकडे को छैन । 

ि) ििकािलडे िनतालडे प्रत्यक् िाहत हुनडे गिी टडजिटल िडेर्ा टदन 
निकडे को अर्स्ा ि िनतालडे ििकािबाट काया्चन्वयन गरिएका 
टडिीटल प्रणालीबाट िुनर्िा भन्ा िास्ी बढी पाउनडे गिडेको कािण 
टडजिटलाइिडेशन प्रनत नै नकािात्मक िािणा दडेखखन थाल्नु यि 
क्डेरिको नर्कािको लात्ग रु्नौनतको रुपमा दडेखखएको छ ।  

झ) दडेशमा टडजिटलाइिडेशनको शुरुआत भए पनन तल्ो तहका 
िनतालडे यिबाट िनु रुपमा फाइदा ललनडे अर्िि पाउनु पनने हो त्यो 
हुन िकडे को छैन । ियूर्ना प्रनर्सिलाई माननिको दैननक िीर्निँग 
िोड्नडे गिी तयािी हामीलडे  अझ ैगन्च निकु् प्रमुख रु्नौनत रुपमा 
दडेखखएको छ ।

ञ) प्रणालीहरुको िंर्ालनका लात्ग र्ाटहनडे ऊिा्चको व्यर्स्ा भिपदको 
नभएको ि िाइर्ि िडेक्ययूरिटीका उपायहरु पनन कमिोि िहडेकालडे 
टडजिटलाइिडेशन रु्नौनतपयूण्च िहडेको छ । 

िुनौतवी
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ट) अटहलडे पनन ठयूलो टहस्ाका माननिहरुलडे टडजिटल प्रनर्सिको 
फाइदा ललन निकडे का कािण टडजिटल टडभाइडको अर्स्ा िहडेको 
छ ।

ठ) प्रयोग भएका प्रणालीहरु अन्तििंर्ालनयोग्य ( इन्टिअपिडेनर्ललटी 
) ि लर्कतामा कमीको कािण काया्चन्वयन ि प्रयोगमा िमस्या 
दडेखखनडे गिडेको छ । प्रणाली आपयूर्तकता्चको स्ाथ्च ि लाभ हुनडे गिी 

क) ििकािलडे ियूर्ना तथा िंर्ाि प्रनर्सि लागयू गनु्चपनने कुिा टढलै भए 
पनन महिुि गिडेको छ। स्ानीय तहमा ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगमा 
उपलटव्ि हासिल िमडेत भएको छ । नर्भभन् िंस्ा तथा 
िर््चिाििणबीर् इन्टिनडेट व्यापक रुपमा उपलव्ि हुन थालडेको ि 
र्डेर्िाइट, इमडेल तथा अन् प्रणालीहरुको िहिता बढ्न थालडेका 
कािण आगमी टदनमा ियूर्ना प्रनर्सि प्रयोगमा थप र्तृ्धि हुनडे ि 
यिबाट िार््चिननक िडेर्ाका िाथ ैननिी व्यर्िायमा िहिता आउनडे 
दडेखखन्छ ।  

ख) लकडाउनको र्डेला बैंकहरुमा टडजिटलाइिडेशनमाफ्च त कािोबाि ६० 
प्रनतशतलडे बढडेको तथ्ाकंलडे दडेखाएको छ अटहलडे स्ानीय तहमा 

िंिीय ििकािलडे अगाटड ल्ाएको टडजिटल नडेपालको अर्िािणा 
काया्चन्वयनमा िहयोग पुग्नडे गिी प्रदडेशहरुलडे टडजिटल अग्रििताहरु 
िटहतको त्मिन अगाटड बढाएका छन ्। उति अर्िािणामा िमार्डेश 
गरिएका नर्भभन् एप्प्किनहरु, इन्दन्टग्रडेट पोट्चलहरु, स्टाटअपहरुलाई 
प्रर्धि्चन गनने नीनत तथा काय्चक्रमहरुलाई िहयोग पुग्नडे गिी ई–गभननेनि 
मास्टि प्ान ल्ाउनडे तयािी नर्भभन् प्रदडेशलडे गिडेका छन ्। प्रदडेश तथा 
स्ानीय ििकािलडे पनन ियूर्ना प्रनर्सिको महत्व र्झु्न थालडेका छन ्
ििका कािण टडजिट प्रणाणीको नर्स्ाि हँुदै गएको छ। अटहलडेको 
आर्श्यकता टडजिटलाइिडेशन हो, ििलडे हाम्ो िमय, पैिा ि इनिमीको 
बर्तमारि गनने होइन भ्रष्टार्ाि ि टढलािुस्ीलाई पनन न्यूनीकिण गछ्च  
।ति आर्श्यक पयूर्ा्चिािको अभार्, दक् िनशक्तिको अभार्, ियूर्ना 
प्रनर्सिमैरिी कानयून नहुनु , प्रयोग भएका नया ँप्रनर्सि तथा प्रणाली पनन 
आम िनिमुदायिम्म पुग्न निकु्का कािण यि प्रदडेशमा 
टडजिटलाइिडेशन काया्चन्वयन प्रभार्कािी हुन निकडे को दडेखखएको छ । 
ति पनन नडेपालमा टडजिटाइिडेशनका लात्ग प्रिस् िम्भार्नाहरु िमडेत 
िहडेकोलडे ििकािलडे आगामी टदनमा गनु्चपनने काय्चहरु िमडेटडेि ननम्न 
िुझार्हरु प्रस्तु गरिएको छः

क) प्रदडेशहरुलाई टडजिटलाइिडेिनमा लानडे हो भनडे नर्द्मान नीनत तथा 
कानयूनहरुमा िुिाि ि परिमाि्चन गददै लानुपनने दडेखखन्छ । 

प्रणाली नर्काि हुनडे गिडेको कािण िनु ननकाय र्ा आम 
िनिमुदायलडे िििी फाइदा ललनुपनने हो त्यो ललन िकडे को पाइदैन । 

ड) नीनत तथा काय्चक्रममा िोषणा भएका महत्वपयूण्च काय्चक्रमहरुको 
काया्चन्वयनको अर्स्ा ननकै कमिोि िहनडे गिडेका कािण 
प्रदडेशहरुको टडजिटलाइिडेशनमा यिलडे रु्नौनत दडेखखएको छ ।

इन्टिनडेटको पहँुर् पुत्गिकडे को अर्स्ामा यिलाई उपयोग गिी 
िार््चिननक िडेर्ा, कृनष, पय्चटन, िडेर्ा क्डेरि, उद्ोग, व्यापाि, भशक्ा, 
स्ास्थ्य लगायतका क्डेरिमा नर्स्ाि गिी आम िनिमुदायलडे प्रत्यक् 
लाभ ललन िक्डे  अर्िि प्रदान गन्च िटकनडे िम्भार्ना प्रिस् छ । 

ग) िब ैनागरिकिम्म इन्टिनडेटको पहँुर् नर्स्ाि गिी यिको उपयोग 
आर्थक िमृत्धिका लात्ग उपयोग गनने अर्िि ििकाि िामु छ । 

ि) ििकािलडे अनुकुल नीनत ननमा्चण गिी आर्श्यक पयूर्ा्चिािको नर्काि 
गनने हो भनडे दडेशलाई पयूण्चरुपमा टडजिटलाइिडेशन गन्च िटकनडे 
दडेखखन्छ । 

ख) ियूर्ना प्रनर्सिलाई कडे र्ल िडेर्ा प्रर्ाहको माध्मको रुपमामारि 
नहडेिडेि िानष्टरिय अथ्चतन्तमा नै महत्वपयूण्च योगदान टदनडे क्डेरिको रुपमा 
उपयोग गनने िोर् िािनीनतक नडेतृव्वमा हुनु पनने दडेखखन्छ । 

ग) ियूर्ना प्रनर्सिको प्रयोगमा व्यापकता ल्ाउनका लात्ग गुणस्िीय 
पयूर्ा्चिािको नर्काि गनु्चपनने ि ििकािी कम्चर्ािीकािाथ ैआम 
नागरिकमा प्रानर्सिको ज्ान ि उपयोग क्मता बढाउँदै लानुपनने 
दडेखखन्छ ।

ि) अझ ै प्रदडेशमा आर्श्यक दक् िनशक्तिको अभार् िहडेको 
अर्स्ामा कपकोरिडेट क्डेरिलाई प्रात्ज्क क्डेरििँग िोडडेि बिािको माग 
ि िनशक्तिको नर्कािमा िामन्िस्यता ल्ाउन िटकनडे दडेखखन्छ । 
ििकािी ननकाय, ननिीक्डेरि तथा िहकािीबीर् प्रभार्कािी िमन्वय 
कायम गन्च िक्डे  हो भनडे ियूर्ना प्रनर्सिको प्रर्धि्चनमा िहयोग पुग्नडे 
छ।

ङ) ियूर्ना प्रनर्सि िम्बन्ी नीनत तथा कानयून तिु्चमा तथा काया्चन्वयनमा 
िंिीय प्रादडेभशक तथा स्ानीय ििकािबीर् िमन्वय ि एकरुपता 
हुनुपछ्च  ।िाथ ैयिक्डेरि िम्बन्ी कानयूनी तथा नीनतगत स्स्िता नहुनडे 
हो भनडे लगानीकता्चहरुलाई आकर्षत गन्च िटकंदैन ।

र्) टडजिटल टडभाइड बढ्दै निाओि ्भन्डे कुिा प्रनत र्डेलैमा ध्ान टदई 

अवसर

वनश्कष्स र सुझाव
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प्रनर्सिको नर्काि तथा उपयोग प्रर्धि्चन गनने क्रममा आम िनताको 
टहतका लात्ग यिको असिकतम उपयोग कििी गनने भन्डेमा ध्ान 
िानुपनने दडेखखन्छ ।  

छ) नडेपालमा ियूर्ना प्रनर्सिको क्डेरिलडे अथ्चतन्तमा टदएको योगदान ि 
यिमा भएको लगानीको अझ ैपनन पािदशमी तरिकालडे अध्यन ि 
लडेखािोखा हुन निकडे को अर्स्ामा यि क्डेरिको ननयमन पनन 
रु्नौनतपयूण्च बनै् गएको छ । ििकािलडे यिक्डेरिका कम्नीहरुको 
व्यर्िाय पािदशमी बनाई िोिगािी िडेर्ा ि िािश्वमा थप योगदान 
टदन प्रोत्ाटहत गनने गिी नीनत तथा कानयून ननमा्चण तथा ियूिाि 
गनु्चपनने आर्श्यकता छ । 

ि) दडेशमा िनशक्तिको अभार् हुनडे ति दडेशभभरिका िनशक्ति 
आकष्चक अर्ििको खोिीमा नर्दडेश िानडे प्रर्नृत रु्नौनतको रुपमा 
िहडेको अर्स्ामा भएका िनशक्तिलाई उपयोग गनने काय्चक्रमहरु 
िंिीय ििकाि दडेखख प्रदडेश एरं् स्ानीय ििकािलडे ल्ाउनु पनने 
दडेखखन्छ ।

झ) िंि, प्रदडेश ि स्ानीय तहबीर् डडेटाको आदान प्रदानका लात्ग 
प्रभार्कािी प्रणालीको नर्काि हुनु पनने दडेखखन्छ । 

ञ) प्रनर्सि िाक्िता ि नर्शडेषज्ताको कमीका कािण प्रनर्सिको 
प्रयोगमा िनु रुपमा र्तृ्धि हुनुपनने हो त्यो िफ्ािमा हुन िकडे को छैन 
।टडजिटल िाक्िता माफ्च त आम िनिमुदायमा र्डेतना फैलाई 
प्रयोगमा प्रोत्ाटहत गन्च िटकएमा दडेशमा टडजिटलाइिडेशनको 
प्रमुख आिाि खडा हुनडे  दडेखखन्छ । 

ट) आईसिटीिँग िम्बम्न्त पयूर्ा्चिािहरुको िंख्या ि गुणस्ि बढाउनु  
िरुिी छ ििलडे गदा्च हिािौ ँमाननिहरुलाई िडेर्ा िुनर्िा ललन 
िहि र्ातार्िण पैदा हुन्छ भनडे िोिगािी नर्स्ािमा िमडेत िहयोग 
पुग्थ्ो ।

ठ) प्रदडेशमा आइटी पयूर्ा्चिाि तथा िडेर्ा िुनर्िाहरु उपलव्ि हुनथालडेको 
ि नर्भभन् िफ्टर्डेि प्रणालीको नर्काि तथा प्रयोग शुरु भएको भए 
पनन कडे र्ल ५० प्रनतशत कम्चर्ािीहरु टडजिटल रुपमा िाक्ि िहको 
ि िडेर्ालाइ असिकतम प्रयोग गिी िडेर्ाग्राहीलाई लाभ टदनडेमा 
उनीहरुको क्मता अझ ैअपुग िहडेकोलडे दक्िनशक्तिको नर्काि 
तथा व्यर्स्ापन िरुिी दडेखखन्छ । नर्शडेषगिी प्रदडेशका िार््चिननक 
िडेर्ा प्रदायक ननकायहरुमा िडेर्ाग्रहीहरुको भीड लाग्नडे गिडे पनन 
कम्चर्ािीहरुमा ियूर्ना प्रनर्सिको पया्चप्त ज्ानको अभार् िहडेकोलडे 
उनीहरुलाई क्मता नर्कािका आर्सिक पयूनता्चिगी प्रभशक्ण 
ननिन्ति रुपमा टदइिाखु् पनने तथा प्रभशक्णबाट सिकडे का कुिालाई 
िहकममीहरुिँग आदानप्रदान गिी ज्ान ि िीपको हस्ान्तिको 
अभ्ाि थालनी गनु्च पनने दडेखखन्छ । 

ड) ियूर्ना प्रनर्सि प्रणालीहरुबबीर् एपीआइको माध्बाट हुनडे 
आन्तिआर्धितालाई िशति बनाइ िार््चिननक िडेर्ालाई िहि, 
शीघ्र ि गुणस्िीय बनाउनु िरुिी छ ।

ढ) ियूर्ना तथा िंर्ाि पयूर्ा्चिािका लात्ग पया्चप्त लगानी आकर्षत 
गनु्चका िाथ ैटडजिटल िाक्ितामा अभभर्तृ्धिका लात्ग योिना तयाि 
गिी काय्चक्रमहरु अगाटड बढाउनु पनने दडेखखन्छ ।  

ण) ियूर्ना प्रनर्सिको नर्काि तथा नर्स्ाि भएिँगै यो क्डेरिको अनुगमन 
तथा ननयमनको लात्ग र्ललयो िंयन्त स्ापना गरिनु पनने दडेखखन्छ ।

त) प्रदडेशमा अन्तििंर्ालन योग्य (इन्टिओपिडेनर्ललटी)  ि लचर्लो 
व्यर्स्ापन ियूर्ना प्रणालीको व्यर्स्ा गिी प्रनर्सिलाई िर््चिुलभ ि 
उपयोगकता्चमैरिी बनाउनु पनने आर्श्यकता छ ।  

थ) िोषणा गरिएका नीनत तथा काय्चक्रमहरुको काया्चन्वयनको अर्स्ा 
ननकै कमिोि िहनडे गिडेको अर्स्ा िहकालडे प्रदडेश ििकािहरुलडे 
पया्चप्त छलफल ि तयािी पलछ योिनाहरु िार््चिननक गिडेमारि 
नजिता िकािात्मक आउनडे दडेखखन्छ ।
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डिजजटल संवाद - मिेश प्रदेश
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डिजजटल संवाद - बागमतवी प्रदेश
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डिजजटल संवाद - गण्की प्रदेश
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डिजजटल संवाद - लुम्म्बनवी प्रदेश
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डिजजटल संवाद - कणा्सलवी प्रदेश
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Email : Info@infodev.com.npTel : 01-5970061, 01-5970062, 01-5970063
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