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परिच्छे द- एक
परिचय
1.1 पृष्ठभूमििः
सूचिा िथा सञ्चाि क्षेरको विकास िथा विस्िािका लामग सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमि िन्त्रालयको स्थापिा वि.सं .

२०२८ साल साउि १ गिे भएको हो। प्रशासि सुिािसम्बन्त्िी वि.सं . २००९ सालको प्रमििेदिले मििायण ि
सञ्चाि िन्त्रालय स्थापिा गिय सुझाि ददएअिुरूप सो िन्त्रालयको स्थापिा भएको पाइन्त्छ। कायय विभाजि

मियिािली, २०२४ ले सूचिा िथा प्रसाि िन्त्रालयको व्यिस्था गिे को मथयो भिे सञ्चािलाई यािायाि, सञ्चाि ि
जलविद्युि ् िन्त्रालयिा िािेको मथयो। प्रशासि सुिाि आयोग, २०२५ ले सूचिा ि प्रसािण क्षेरलाई गृह, पञ्चायि

िथा सूचिा प्रसािण िन्त्रालय बिाउि मसफारिस गिे को मथयो। वि.सं .२०२६ सालिा मििायण, सञ्चाि ि यािायाि

िन्त्रालय स्थापिा भएको दे ल्िन्त्छ। वि.सं .२०२८ सालिा छु ट्टै सञ्चाि िन्त्रालय स्थापिा भएकोिा प्रशासि सुिाि
आयोग, २०४८ को मसफारिसबिोल्जि ित्कालीि सञ्चाि िन्त्रालयलाई सूचिा िथा सञ्चाि िन्त्रालयिा परििियि
गरिएको मथयो।

िेपाल सिकाि (कायय विभाजि) मियिािली, २०७४ बिोल्जि साविक सूचिा िथा सञ्चाि िन्त्रालयिा सूचिा
प्रविमि क्षेरसिेि थप गिी िन्त्रालयको िाि सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमि कायि गरिएको छ। सञ्चाि िथा सूचिा

प्रविमिको क्षेरिा विकमसि ििीििि प्रविमिहरूको अमिकिि उपयोग गदै आमथयक सिृवि हामसल गिे िन्त्रालयको
दीर्यकालीि सोच िहे को छ ।

1.2 िन्त्रालयको काययक्षेरिःिेपाल सिकाि (काययविभाजि) मियिािली, २०७४ बिोल्जि यस िन्त्रालयको काययक्षेर दे हाय बिोल्जि िहे को
छ:-

•

सञ्चाि िथा सूचिा, दूिसञ्चाि, सूचिा िथा सञ्चाि प्रविमिसम्बन्त्िी िीमि, कािूि, िापदण्ड, कायायन्त्ियि ि
मियिि,

•

दूिसञ्चाि ि प्रसािण विक्िेन्त्सी बाुँडफाुँड, शुलक मििायिण ि िक्साङ्कि, प्रयोगको अिुिमि, ििीकिण ि
मियिि,

•
•
•
•

सूचिा ि सञ्चाि प्रविमिसम्बन्त्िी अध्ययि, अिुसन्त्िाि, प्रिियि ि मियिि,

िाइक्रोिेभ प्रणालीको विस्िाि, ब्यान्त्डविथको अन्त्ििायविय किेल्क्टमभटी ि िे मडयोयन्त्र प्रयोग,
िे मडयो, टे मलमभजि, छापा सञ्चाि ि सिाचाि सं स्थासम्बन्त्िी िीमि, कािूि ि िापदण्ड,

िाविियस्ििका िे मडयो, टे मलमभजि, प्रसािण सं स्था ि बहुविििण प्रसािण प्रणालीको अिुिमि, ििीकिण ि
मियिि,

•
•
•
•
•
•
•

विदे शी टे मलमभजि च्यािलको डाउिमलङ्क,

अिलाइि मिमडयासम्बन्त्िी िीमि, कािूि ि िापदण्ड,

श्रिजीिी परकािको न्त्यूििि पारिश्रमिकसम्बन्त्िी िीमि, कािूि ि िापदण्ड,

साियजमिक प्रसािण, छापा ि प्रसािण सं स्थासम्बन्त्िी िीमि, कािूि ि िापदण्ड,

स्िदे शी िथा िेपालबाट प्रसािण गरििे विदे शी छापा प्रकाशिसम्बन्त्िी िीमि, कािूि ि िापदण्ड,
िाविय विज्ञापि िीमि ि िापदण्ड,

हुलाकसम्बन्त्िी िीमि, कािूि, िापदण्ड, सञ्चालि ि मियिि,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

हुलाक वटकट प्रकाशि, भण्डािण िथा अमभलेि व्यिस्थापि,

ििादे श सेिा, हुलाक बचि बैंक ि अन्त्ििायविय डाुँक लेिा व्यिस्थापि,
चलल्चर ि मसिेिा हलसम्बन्त्िी िीमि, कािूि ि िापदण्ड,
सुिक्षण िुद्रण,

िेपाल िाजपरको िुद्रण, विििण िथा अमभलेि,
परपमरकासम्बन्त्िी आचािसं वहिा,
भू-उपग्रहको उपयोग,

सूचिा प्रविमिको प्रिियि, िाविय सूचिा प्रविमि केन्त्द्र ि सूचिा प्रविमि पाकय,
साइबि सुिक्षा,

िाविय सूचिा आयोग,

प्रेस काउल्न्त्सल िेपाल, केन्त्द्रीय प्रेस िल्जिाि, िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिण ि चलल्चर विकास बोडय,
िन्त्रालयसम्बन्त्िी िाविय अन्त्ििायविय सं र्सं स्थासुँग सल्न्त्ि, सम्झौिा, अमभसल्न्त्ि, सम्पकय ि सिन्त्िय,

िन्त्रालय सम्बन्त्िी साियजमिक सं स्थाि, प्रामिकिण, समिमि, प्रमिष्ठाि, कम्पिी आददको सञ्चालि ि मियिि,
िेपाल इल्न्त्जमियरिङ्ग सेिाको इलेक्रोमिक एण्ड टे मलकम्युमिकेसि इल्न्त्जमियरिङ्ग सिूह सञ्चालि।

१.३ साङ्गठामिक व्यिस्थािःयस िन्त्रालयिा चाि िटा िहाशािा ि एर्ाि िटा शािा िहे का छि्।त्यस्िै िन्त्रालय िािहि हुलक सेिा
विभाग, सूचिा प्रविमि विभाग, सूचिा िथा प्रसािण विभाग ि िुद्रण विभाग गिी चाि िटा विभाग िहे का छि्।
त्यस्िै काययविभाजि मियिािलीले सूचिा प्रविमिको क्षेरलाई यस िन्त्रालयको कायय क्षेरिा सिािेश गिे पश्चाि
विद्युिीय कािोिाि ऐि, 2063 बिोल्जि गदठि प्रिाणीकिण मियन्त्रकको काययलय यसै िन्त्रालय िािहि
िहे को छ।िाविय सूचिा आयोगको सम्पकय िन्त्रालयको रूपिा यो िन्त्रालयलाई िोवकएको छ ।
यस िन्त्रालयको कायय क्षेरमभर काि गिे दे हायको मिकायहरू सिेि यस िन्त्रालय िािहि िहे का छििःक. िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिण
ि. िेपाल दूिसञ्चाि कम्पमि मलमिटे ड
ग. िेपाल टे मलमभजि
र्. िे मडयो प्रसाि सेिा विकास समिमि
ङ. गोििापर सं स्थाि
च. प्रेस काउल्न्त्सल िेपाल
छ. िाविय सिाचाि समिमि
ज. सुिक्षण िुद्रण विकास समिमि
झ. न्त्यूििि पारिश्रमिक मििायिण समिमि
ञ. चलल्चर विकास बोडय
ट. िाविय सूचिा प्रविमि केन्त्द्र
ठ. विज्ञापि बोडय
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परिच्छे द- दुई
ुँ ाहरू
िीमि िथा काययक्रि ि बजेट बक्तव्यिा उल्ललल्िि बुद

ुँ ाहरुिः
2.१ िीमि िथा काययक्रििा उल्ललल्िि बुद

ुँ ा िं.२२४. िाज्यप्रणाली ि सेिा प्रिाहका काययहरूिा अत्यािुमिक प्रविमि प्रयोग गिी सुशासिसवहिको
बुद

मडल्जटल िेपाल मििायण गिे यस सिकािको प्रमििििा हो। यसका लामग सिकािले मडल्जटल िेपाल िेििकय,
२०७६ कायायन्त्ियििा लयाएको छ । मडल्जटल प्रविमिको उपयोगबाट सेिाप्रिाह, उत्पादकत्ि ि उत्पादि
अमभिृवि गिी आमथयक-सािाल्जक रुपान्त्ििण गरििेछ ।

ुँ ा िं. २२५. सबै सिकािी सेिालाई गुणस्ििीय सूचिा प्रविमििा आिारिि गिाउिे लक्ष्यअिुरूप दे शभिका
बुद
४ सय ३१ स्थािीय िहको कायायलय, ३ हजाि ६ सय १२ िडा कायायलय, २ हजाि ५ सय ४६ स्िास्थ्य

केन्त्द्र ि २ हजाि ९ सय ४८ सािुदावयक िाध्यमिक विद्यालयिा ब्रोडव्याण्ड इन्त्टििेट सेिा पुर्याइएको छ।
ब्रोडव्याण्ड इन्त्टििेट सेिालाई गुणस्ििीय ि भिपदो बिाइिेछ ।

ुँ ा िं. २२६. इन्त्टििेट सेिा सुलभ, सहज ि सिल रूपिा उपलब्ि गिाउि सेिा प्रदायकहरूको साझेदािीिा
बुद
पूिायिाि मििायण गिी सहप्रयोग गिे व्यिस्था मिलाइिेछ ।

ुँ ा िं. २२७. सिकािी मिकायहरूले प्रयोगिा लयाएका एप्सहरूलाई एकीकृि िथा अन्त्िि-आबि गिी
बुद

सिकािी सेिाप्रिाहलाई सहज ि प्रविमििैरी बिाइिेछ । एकीकृि एप्सिाफयि सिकािी कािकािायहीको
ु ाइ िथा सम्बोिि हुिे व्यिस्था मिलाइिेछ ।
अिुगिि, गुिासो सुिि

ुँ ा िं. २२८. दुई िषयमभर सबै सिकािी कािोिाि िगदिवहि बिाइिेछ। व्यल्क्तबीचको कािोिाि ि सबै
बुद
वकमसिका व्यिसायको भुक्तािी विद्युिीय िाध्यािबाट गिय सवकिे व्यिसथा गरििे छ ।

ुँ ा िं. २२९. दूिसञ्चाि सेिाको विस्िाि गिय, उच्च वहिाली भेगिा ब्रोडब्याण्डसवहिको इन्त्टििेट सेिा
बुद
उपलब्ि गिाउि एिं व्याण्डिीथको भुक्तािीका लामग िकि विदे ल्शि िददिका लामग आगािी दुई िषयमभर
िेपालको आफ्िै स्याटलाइट स्थापिा गिी सञ्चालििा लयाइिेछ ।

ुँ ा िं. २३०.सुिल्क्षि छापािािा स्थापिा गिी अन्त्ििःशुलक ल्स्टकि, हुलाक वटकट, जग्गाििी प्रिाण पूजाय ि
बुद
साियजमिक िहत्त्िका कागजािहरूको सुिक्षण िुद्रण गरििेछ ।

ुँ ा िं. २३१.आिसञ्चाि क्षेरलाई ियायददि ि व्यािसावयक बिाई ल्स्थििा, स्थावयत्ि ि विकासिा
बुद
सञ्चािजगिको योगदाि प्रिियि गिय कािुिी ि सं स्थागि सुिाि गरििेछ । परकाि दुर्ट
य िा बीिा ि परकाि
िृल्त्त कोषलाई सञ्चािकिीहरूको वहििा परिचालि गरििेछ ।

ुँ ा िं. 232. हुलाक सेिाको पुििःसं िचिा गिी िागरिकिा, िाहदािीलगायिका दस्िािेज हुलाकिाफयि्
बुद
सम्बन्त्िीि स्थाििा पुर्याउिे व्यिस्था गरििेछ ।

ुँ ाहरुिः
2.२ बजेट िक्तव्यिा उल्ललल्िि सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमिसुँग सम्बन्त्िीि बुद

ुँ ा िं. ५९. कोिोिाको कािण मििायण, यािायाि, आिसञ्चाि, चलल्चर लगायिका क्षेरिा पिे को प्रभाि
बुद

सम्बोिि गिय इजाजिपर िथा उपकिणको दस्िुििा छु ट िथा चालु पूुँजीको लामग कजाय सुवििा एिि्
लकडाउि अिमिभिको ठे क्का िथा बैं क ग्यािे न्त्टीको म्याद थपको व्यिस्था गिे को छु । कोिोिाका कािण
4

उत्पन्न व्यािसावयक अिसिको उपयोग गिय ििप्रिियिकािी काययिा लगािी प्रोत्साहि गिय चाहिे उद्यिी
व्यिसायीलाई २ प्रमिशि ब्याजदििा उपलब्ि गिाइिे ििप्रिियि सुरुिािी पुुँजीका लामग रु. ५० किोड
व्यिस्था गिे को छु ।

ुँ ा िं. १५३. आगािी आमथयक िषयदेल्ि िेशिल पेिेण्ट गेट िे सञ्चालििा लयाई िेपाल मभरका सबै
बुद

प्रकािका भुक्तािी फिफािक हुिे व्यिस्था मिलाइिेछ। विद्युिीय भुक्तािी कािोिािको लागि र्टाउुँ दै

िगदिवहि कािोिािलाई प्रोत्साहि गरििे छ। विद्युि, िािेपािी, ल्शक्षा ि स्िास्थ्यलगायिका साियजमिक सेिा
शुलकको भुक्तािी विद्युिीय िाध्यिबाट गिे व्यिस्था मिलाइिेछ।

ुँ ा िं. २६०. मडल्जटल िेपाल िेििकयको कायायन्त्ियि गिी मडल्जटल प्रविमिको िाध्यिबाट विश्व अथयिन्त्रिा
बुद
आबि हुुँदै त्यसबाट मसजयिा हुिे आमथयक अिसिको उपयोग गरििेछ । सूचिा प्रविमि, दूिसञ्चाि ि विद्यिाि
ब्रोडव्याण्ड िीमि परििाजयि गदै फाइबि टु होि प्रविमिबाट स्ििीय ि भिपदो ब्रोडव्याण्ड इन्त्टििेट सेिा २
िषयमभर सबै स्थाििा पुयायईिेछ। आगािी िषय फोि जी सेिा दे शव्यापी विस्िाि गरििेछ ।

ुँ ा िं. २६१. ज्ञाििा आिारिि अथयिन्त्र विकासको लामग सूचिा प्रविमििा आिारिि उद्योग व्यिसायको
बुद
प्रिियि लमलिपुिको िुिलटाििा िाविय ज्ञािपाकय स्थापिाको कायय अगामड बढाईिेछ।सबै प्रदे शिा सञ्चािग्राि

स्थापिा गिे काययलाई मििन्त्िििा ददईिेछ। िेपाल टे मलमभजिको क्षििा विकास गदै अन्त्ििायवियस्िििा प्रसािण
गरििेछ।

ुँ ा िं. २६२. परकारििा क्षेरको व्यािसावयकिा अमभिृवि गिय क्षििा विकासका काययक्रि सञ्चालि
बुद

गरििेछ। परकाि दुर्ट
य िा बीिा ि परकाि िृल्त्तकोषलाई सञ्चािकिीको वहिका काययिा उपयोग गरििेछ ।
सूचिा प्रविमििा आिारिि सञ्चाििाध्यिलाई प्रिियि गिय साियजमिक सिोकाि ि लोककलयाणकािी विज्ञापि
अिलाइिबाट सिेि प्रसािण गिे व्यिस्था मिलाईिेछ।

ुँ ा िं. २६३. साियजमिक सेिा प्रिाहिा सूचिा प्रविमिको प्रयोग बढाईिेछ। साइिि सुिक्षा जोल्ििको
बुद
पवहचाि, असि न्त्यूिीकिण ि आकल्स्िक साइिि सुिक्षा छरििो ि भिपदो बिाउि साइिि फोिे ल्न्त्सक लयािको
स्ििोन्नमि गरििेछ। छु ट्टै साइिि सुिक्षा केन्त्द्रको स्थापिाको लामग सम्भाव्यिा अध्ययि गरििेछ ।

ुँ ा िं. २६४. सुिक्षण िुद्रण स्थापिाको लामग पूिायिाि िथा उपकिणको व्यिस्था गरििेछ । व्यिसावयक
बुद
सम्भाव्यिाको आिाििा िेपालको आफ्िै स्याटलाइट सञ्चालि गिे व्यिस्था मिलाइिेछ।

ुँ ा िं. २६५. छायाङ्किका लामग िेपाल काययक्रि कायायन्त्ियि गरििेछ। प्रदे श सिकािको सिन्त्ियिा िाि,
बुद
िावियिा, िाविय एकिा ि भाषा सं स्कृमिको सं िक्षण ि सं िियि गिे गिी चलल्चर मििायण गिे काययलाई

प्रोत्साहि गरििेछ। प्रत्येक प्रदे शिा वफलि छायाङ्किस्थल मििायण गिय, चलल्चर कलाकाि सं र्को भिि मििायण
गिय िथा िेपाली चलल्चरको सुिल्क्षि भण्डािणका लामग चलल्चर विकास बोडयलाई आिश्यक बजेट विमियोजि
गरिएको छ।

ुँ ा िं. २६६. जािीय एिि् सािाल्जक सद्भाि अमभिृवि िथा स्थािीय भाषा ि सं स्कृमिको सं िियििा
बुद

योगदाि पुर्याइिहे का स्थािीय प्रसािण िाध्यिलाई िाज्यको िफयबाट आिश्यक सहयोग गरििेछ । चालु
आ.ि.िा ििीकिण गिय छु ट भएका सािुदावयक, मिजी िथा सहकािी क्षेरबाट सञ्चामलि प्रसािण सं स्थाले

२०७७ पौष िवहिासम्ि इजाजि ििीकिण गदाय लाग्िे थप शुलक ि जरििािा छु ट ददिे व्यिस्था मिलाएको
छु ।

ुँ ा िं. २६७.हुलाक प्रणालीको पुि:सं िचिा गरििेछ । हुलाक सेिालाई आिुमिक ि प्रविमियुक्त बिाउुँदै
बुद
सम्भाव्यिाको आिाििा सेिाको क्षेर विस्िाि गरििेछ ।
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परिच्छे द- तीन
3.1

िन्त्रालय िथा अन्त्िगयि मिकायको भौमिक िथा वित्तीय प्रगमि

आ.ि. 207७/07८ को िन्त्रालय ि अन्त्िगयिका मिकायहरूको प्रथि चौिामसक िथा िावषयक लक्ष्यको िुलिािा
वित्तीय ि भौमिक प्रगमि
प्रथि चौिामसक प्रगमि
क्र.सं .

मिकायको िाि

िावषयक लक्ष्यको
िुलिािा प्रगमि

वित्तीय

भौमिक

वित्तीय

भौमिक

प्रगमि

प्रगमि

प्रगमि

प्रगमि

1

सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमि िन्त्रालय

57.36

67.76

17.21

18.84

2

िाविय सूचिा आयोग

62.6

10.53

20.5

10.56

3

हुलाक सेिा विभाग

22.7

41.18

5.71

7.93

4

सूचिा िथा प्रसािण विभाग

16.97

97.14

8.57

29

5

सुचिा प्रविमि विभाग

50.36

89.89

2.73

1.41

6

िुद्रण विभाग

61.52

74.53

15.23

2.46

7

हुलाक प्रल्शक्षण केन्त्द्र

44.6

6.82

12.77

1.67

8

गोश्वािा हुलाक

86.1

83.08

31.42

33.92

9

हुलाक मिदे शिालयहरू

78.2

100

15

10

ल्जलला हुलाक कायायलयहरू

76.1

71.64

11.66

11

केन्त्द्रीय ििादे श कायायलय

64.7

0

23.92

3.61

12

प्रिाणीकिण मियन्त्रकको कायायलय

11.32

32.5

5.32

15.81

60.8

0

21.44

0

11.9

0

14.1

0

5.84

14.03

5.94

4.96

13
14
15

केन्त्द्रीय वटकट भण्डाि िथा
वफलाटे मलक ब्यूिो

न्त्यूििि पारिश्रमिक मििायिण समिमि
िाविय सूचिा प्रविमि केन्त्द्र

16

सुिक्षण िुद्रण केन्त्द्र

2.5

0

0.17

0

17

प्रेस काउल्न्त्सल िेपाल

64

83.91

42.36

43.59

18

िाविय सिाचाि समिमि

100

100

32.16

61.53

19

िे मडयो प्रसाि सेिा विकास समिमि

79.64

25

38.63

8.3

65.11

39.12

37.49

जम्िा
20

िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिण

27.4

68

21

िेपाल टे मलकि

15.3

89

22

िेपाल टे मलमभजि

43.88

68

23

गोििापर सं स्थाि

70

52.39

24

चलल्चर विकास बोडय

26.86

98.18

6

कैवफयि

3.2

कािूिी िथा िीमिगि सुिाि

िेपाल सिकािको “सिृि िेपाल, सुिी िेपाली” अमभयािको प्रभािकािी कायायन्त्ियिका लामग दे हायका
कािूिी िथा िीमिगि सुिािका काययहरू भएका छि।
1.

हुलाक सेिा वििेयक 2077 िजुि
य ािः-

िेपाल हुलाक सेिालाई सियािुकुल प्रभािकािी, प्रमिस्पिी, आत्िमिभयि ि व्यािसावयक बिाई
गुणस्ििीय सेिा प्रदाि गिय आिश्यक भएकोले हुलाक सेिा वििेयक उपि कािूि, न्त्याय

िथा सं सदीय िामिला िन्त्रालयबाट सहिमि प्राप्त गिी सं सदिा दिाय गिे स्िीकृमिको लामग
िेपाल सिकाि िल्न्त्रपरिषद् सिक्ष पेश गरिएको ।
2.

आिसञ्चािसम्बन्त्िी वििेयक 207७ िजुि
य ािःिेपालको सं वििािले प्रत्याभूि गिे को प्रेस िथा अमभव्यल्क्त स्ििन्त्रिा एिं सञ्चाि ि सूचिाको
हक सुमिल्श्चि गिी आिसञ्चाि क्षेरलाई स्िच्छ, स्ििन्त्र, पािदशी, ियायददि ि व्यिसावयक
बिाई लोकिन्त्रको सुदृढीकिण गिय आिसञ्चाि िाध्यिको स्थापिा ि

सञ्चालिका लामग

कािूिी व्यिस्था गिे उद्देश्यले छािा ऐिको रूपिा आिसञ्चाि सम्बन्त्िी वििेयक उपि
कािूि, न्त्याय िथा सं सदीय िामिला िन्त्रालयबाट सहिमि प्राप्त गरि सं सदिा दिाय गिे
स्िीकृमिको लामग िेपाल सिकाि िल्न्त्रपरिषद् सिक्ष पेश गिे क्रििा िहे को छ।
3.

दूिसञ्चाि वििेयकको िजुि
य ािः-

ु भ बिाउि िथा दूिसञ्चाि सेिाको प्रभािकािी
दूिसञ्चाि सेिालाई प्रमिस्पिी, भिपदो, सियसल
मियिि गिय िथा दूिसञ्चाि सम्बन्त्िी प्रचमलि कािूिलाई सं शोिि ि एवककिण गिे उद्देश्यले

दूिसञ्चािसम्िन्त्िी वििेयकको िस्यौदा िजुि
य ा गिी अथय िन्त्रालयबाट िाय सहिमि सिेि
प्राप्त गिी कािूि, न्त्याय िथा सं सदीय िामिला िन्त्रालय पठाउिे क्रििा िहे को छ।
4.

चलल्चर क्षेरलाई व्यिस्थापि ि मियिि गिय बिेको वििेयक,२०७7:-

चलल्चर क्षेरलाई मसजयिशील, साुँस्कृमिक एिं ििोिञ्जिात्िक उद्योगको रूपिा विकास गिी
स्िदे शी चलल्चरको विकास, सं िक्षण, सं िियि िथा प्रियिि गिी चलल्चरको मििायण, विििण,
प्रदशयि िथा चलल्चर क्षेरलाई मियिि ि व्यिल्स्थि गियका लामग वििेयकको िस्यौदा ियाि
गिी अथय िन्त्रालयबाट सहिमि प्राप्त गिी िजुि
य ा सहिमिको लामग कािूि, न्त्याय िथा
सं सदीय िामिला िन्त्रालयिा पठाउिे क्रििा िहे को ।
5.

सुिक्षण िुद्रण विकास समिमि (गठि) (दोस्रो सं शोिि)आदे श, २०७7 यस िन्त्रालयबाट िस्यौदा
भई कािूि, न्त्याय िथा सं सदीय िामिला िन्त्रालयबाट िजुि
य ा सहिमि प्राप्त भएको ।

6.

सूचिाको हक सम्बन्त्िी (िेस्रो सं शोिि) मियिािली, २०७७ को िस्यौदा िजुि
य ा सहिमिको लामग

कािूि, न्त्याय िथा सं सदीय िामिला िन्त्रालयिा पठाइएको
7.

प्रेस काउल्न्त्सल (कायय व्यिस्था) (िेस्रो सं शोिि) मियिािली, २०७७ िेपाल सिकाि,
िल्न्त्रपरिषद्बाट स्िीकृि भई िेपाल िाजपरिा प्रकाशि भएको ।

8.

विज्ञापि (मियिि गिे) मियिािली, 2077 िेपाल सिकाि िल्न्त्रपरिषद्

बाट स्िीकृमि भई

िेपाल िाजपरिा सूचिा प्रकाशिको लामग सूचिाको िस्यौदा ियाि गिी कािूि, न्त्याय िथा
सं सदीय िामिला िन्त्रालयिा पठाई सम्पाददि भई आएको ।
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9.

सुिक्षण िुद्रण विकास समिमि (गठि) (दोस्रो सं शोिि)आदे श, २०७7 यस िन्त्रालयबाट
िस्यौदा गिी िजुि
य ा सहिमिको लामग कािूि, न्त्याय िथा सं सदीय िामिला िन्त्रालय पठाई
हाल सहिमि प्राप्त भएको।

10.

इन्त्टििेटलाई आिािभूि/अत्यािश्यक सेिाको रूपिा स्थावपि गिय यस िन्त्रालयबाट गृह
िन्त्रालयिा पराचाि भएकोिा गृह िन्त्रालयबाट मिणययको लामग िल्न्त्रपरिषद्िा प्रस्िाि पेश
गिीएको । इन्त्टििेटलाई आिािभूि/अत्यािश्यक सेिाको रूपिा स्थावपि गिे सम्बन्त्ििा
अध्ययिको लामग पिािशयदािासुँग सम्झौिा भई अध्ययि कायय भइिहे को

11.

अन्त्ििायविय िापदण्डको अध्ययि गिी साईबि सुिक्षा िीमि िथा काययिीमि ियाि,

Template

मििायण गिे कायय भईिहे को l
12.

िेपाल सिकािको मिदे शिबिोल्जि िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिणबाट हुिे दै मिक प्रशासमिक
िचयहरूिा मििव्यवयिा अपिाई पािदशी ि ब्यबल्स्थि रूपिा कायायलय सं चालि गिे उदे श्यले

“प्रामिकिणको िचय मििव्यवयिा सम्बन्त्िी िागयदशयि २०७७” जािी गिी कायायन्त्ियि गिीएको
l
13.

िाहािािी¸ बाढी¸पवहिो¸भूकम्प जस्िा प्राकृमिक विपल्त्तिा चलल्चरकिीहरूलाई िुरुन्त्ि
सहयोग उपलब्ि गिाउि सवकिे गिी चलल्चर सम्बन्त्िी पेशागि सुँगठिहरूको सिेि
दावयत्ि िहिे गिी चलल्चरकिी विपद व्यिस्थापि कोष स्थापिा िथा सञ्चालि सम्बन्त्िी
काययविमि स्िीकृि भएको ।

14.

स्िदे शी चलल्चरको विकास¸विस्िाि ि प्रिियि िथा बजािीकिणिा सर्ाउ पुर्याउिे उद्देश्यले
अन्त्ििायवियस्िििा आयोजिा हुिे चलल्चर िहोत्सि¸अिाडय िथा ल्स्क्रप्ट विकास काययशालािा
सहभागी हुिे चलल्चर िथा चलल्चरकिीहरूलाई प्रोत्साहिस्िरूप सहयोग पुर्याउि िथा
िेपाली चलल्चरको बजाि पवहचाि िथा विस्िाि गियका लामग विदे शी चलल्चरकिीहरूलाइ

िेपालिा चलल्चर छायाङ्किका लामग आकवषयि गिय ि सो को कायायन्त्ियि गिय "िेपाली
चलल्चरको अन्त्ििायविय प्रिियि सम्बन्त्िी काययविमि¸२०७७" स्िीकृि भएको ।
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परिच्छे द- चाि
४.1 िीमि िथा काययक्रि ि बजेट िक्तव्य
आमथयक िषय 2077/078 को िेपाल सिकािको िीमि िथा काययक्रि ि बजेट िक्तव्यिा सिाविष्ट
सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमि िन्त्रालयसुँग सम्बन्त्िीि बुुँदाहरूको कायायन्त्ियिको प्रगमि विििण:१.

मडल्जटल िेपाल िेििकयको कायायन्त्ियि गिी सूचिा प्रविमि, दूिसञ्चाि ि विद्यिाि ब्रोडव्याण्ड िीमि परििाजयि
गदै फाइबि टु होि प्रविमिबाट स्ििीय ि भिपदो ब्रोडव्याण्ड इन्त्टििेट सेिा २ िषयमभर सबै स्थाििा

ुँ ा -224, 260)
पुर्याइिेछ।आगािी िषय फोि जी सेिा दे शव्यापी विस्िाि गिीिेछ।(िुद
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि

अल्प्टकल फाइिि िेटिकय

थप

मििायण

अल्प्टकल

गिे।(िेपाल

दूिसञ्चाि प्रामिकिण)

३६२०

सूचिा

िन्त्रालय)/िेपाल

२.

वक.िी.

कामियक-

फाइिि

जेठ

१ अन्त्िगयि) 240 वक.िी. अल्प्टकल

फाइबि विच्छाइएको, कणायली ि सुदूि
पल्श्चि प्रदे शका लामग (प्यकेज ३ अन्त्िगयि)
बोलपर िूलयाङ्किको क्रििा िहेको ।

प्रविमि

दूिसञ्चाि प्रामिकिण)

कामियक िवहिाको प्रगमि
प्रदे श िं. १, २ ि िाग्ििी प्रदे श (प्यकेज

विस्िाि (वक.िी.)

िीमि
िीमि परििाजयि ।(सञ्चाि अध्ययि

िथा

सिय सीिा

प्रभािकारििाको

कामियक

िीमि

प्रभािकारिकिाको

प्रािल्म्भक

प्रमििेदि ियाि भएको । (सम्पन्न)

ब्रोडव्याण्ड, सूचिा प्रविमि ि
दूि सञ्चाि िीमि परििाजयिका

चैि

लामग िं.प.िा पेश

ज्ञाििा आिारिि अथयिन्त्र विकासको लामग सूचिा प्रविमििा आिारिि उद्योग व्यिसायको प्रिियि लमलिपुिको
िुिलटाििा िाविय ज्ञाि पाकय स्थापिाको कायय अगामड बढाइिेछ। सबै प्रदे शिा सञ्चािग्राि स्थापिा गिे
काययलाई मििन्त्िििा ददइिेछ। िेपाल टे मलमभजिको क्षििा विकास गदै अन्त्ििायविय स्िििा प्रसािण

ुँ ा - 224, 260,261)
गिीिेछ।। आगािी िषय फोि जी सेिा दे शव्यापी विस्िाि गिीिेछ।(िुद
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि

सिय सीिा

पिायल मििायण ि DPR ियाि
गिय

प्रकाशि
िाविय ज्ञाि पाकय
स्थापिाको
अगामड

(सूचिा

विभाग)

कायय

बढाउिे।

िाविय

बोलपरको

ज्ञाि

पाकयको

७०० िी. पिायल मििायण

सूचिा

जग्गािा

साउि

फागुि-जेठ

प्रविमि

कामियक िवहिाको प्रगमि
DPR ियािीका

लामग

प्रकाशि भएको (सम्पन्न)

सूचिा

पवहलो चिणिा 250 िी. पिायल
मििायणको कायय भै िहे को

िाविय ज्ञाि पाकय मििायण गिे
विस्िृि परियोजिा प्रमििेदि ियाि

िैशाि

जग्गा भाडािा िहे को ि सो विषय
अदालििा विचािािीि िहे कोले
सं ल्क्षप्त

सूची

िसकेको ।
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प्रकाशि

हुि

विक्िेन्त्सी

उपलब्ििा

िथा

व्यिस्थापि सुिाि Spectrum Road map ियािी
गिे(िेपाल

प्रािम्भ

दूिसञ्चाि

कामियक

Spectrum Roadmap को अल्न्त्िि
प्रमििेदि ियाि भएको (सम्पन्न)

प्रामिकिण)
अध्ययि गिी प्रमििेदि प्रामप्त

इन्त्टििेटलाई

कामियक

अत्यािश्यक
सेिािा

सिािेश

गिेसूचिा

िहाशािा)

प्रविमि अत्यािश्यक सेिािा सिािेश गिय
प्रस्िाि

प्रदे श

प्रदे शस्िििा

सञ्चािग्राि स्थापिा
गिे

िहाशािा)

(सञ्चाि

कोहलपुििा
सेन्त्टि
कायय

सञ्चालि

अन्त्य

प्रविमि केन्त्द्र)

भै िहे को ।

इन्त्टििेटलाई
भदौ

िं.

१

िा

प्रदे शहरूिा

सञ्चािग्राि

सञ्चािग्राि

जग्गा प्रामप्त

िैशाि

फागुि

कामियक

मििायणको

गिे(िाविय

सिािेश गिे सम्बन्त्ििा अध्ययि

सेिािा

सिािेश

िन्त्रालयिा

शुरु

सूचिा बोलपरको सूचिा प्रकाशि

िंमसि

अत्यािश्यक
गिय

लेिी

(सम्पन्न)

स्थापिा गिय अध्ययि

डाटा

इन्त्टिेटलाई अत्यािश्यक सेिािा

गृह

पठाइएको

पावटयशि, फमियमसङ्ग, मलफ्ट जडाि
आदद

बाुँकी

काययका

बोलपर आह्वाि भएको
अन्त्य

स्थापिाका

प्रदे शिा

िहे को ।

कोहलपुििा

लामग

लामग

सञ्चािग्राि

सिन्त्िय

डाटा

भै

सेन्त्टि

मििायणका लामग ३० कठ्ठा जग्गा
प्राप्त भएको ।(सम्पन्न)

िािाििणीय िूलयाङ्किको कायय भै
िहे को ।

सम्झौिा गिी मििायण कायय आिम्भ चैि

लमलिपुििा

डाटा

जग्गा प्रामप्त

भदौ

सेन्त्टि ि इन्त्टििेट

एक्सचेञ्ज सेन्त्टिको बोलपरको सूचिा प्रकाशि
मििायणको
कायय
शुरु

गिे(िाविय

कामियक

सम्झौिा गिी मििायण कायय आिम्भ पुष
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जग्गा प्रामप्तको कायय भैिहे को
जग्गा प्रामप्तिा वढलाइ भएकोले

बोलपरको सूचिा प्रकाशि गिय
िसवकएको
-

सूचिा

प्रविमि

केन्त्द्र)

एकीकृि

कागजिवहि
अििािणा

गिे(सूचिा
विभाग)

व्यिस्थापि

प्रणालीको विकास

सिकािको

कायायन्त्ियि

कायायलय

गभियिेन्त्ट क्लाउडको विस्िाि
प्रविमि

चैि

िाविय पोटयलिा थप १५ िटा कामियकसेिाहरू आिि

जेठ

GEA को Artifact ियाि

GEA
(सूचिा

कायायन्त्ियि

प्रविमि

विभाग)

सम्बन्त्िी

मिकायलाई िामलि

विस्िाि

असोज

२५ िटा मिकायको GEA अमडट

GEA

फोि

२५

िटा

कामियकिैशाि

िंमसि-जेठ

सेिा थप ३३२ स्थािीय िहिा विस्िाि
जेठ
गिे(िेपल

प्रामिकिण)

दे शका

प्रिुि

मडल्जटल

िेपाल

सिकािका

कायायन्त्ियि

विद्युिीय हस्िाक्षििा आबि

मियन्त्रकको

थप

हस्िाक्षिको
गिे(प्रिाणीकिण
कायायलय)

४

शहिहरूिा

फाइभ जी सेिा पिीक्षण

मिकायका

सूचिा

२०००

िटा

४

िटा

िूलयाङ्किको चिणिा िहे को ।

सेिा ििीदका लामग बोलपरको
सूचिा प्रकाशि भएको ।

सेिाहरू आबि गिे सम्बन्त्ििा
अध्ययि भै िहे को

GEA को Artifact ियाि भएको
(सम्पन्न)

पिािशयदािा

छिौटका

लामग

बोलपरको सूचिा प्रकाशि भएको
सम्बन्त्िी

सं स्थाहरू
िहे को।

िामलि

छिौटको

ददिे

क्रििा

चालु आ.ि.िा हालसम्ि 159

िटा स्थािीय िहहरूिा 4G सेिा
विस्िाि भएको ।

िैशाि

कामियक-

कोमभड-19 का कािण मिकाय

विद्युिीय कामियक-

हालसम्ि 150 िटा विद्युिीय

प्रणालीलाई

हस्िाक्षि टोकि विििण

पिािशयदािाबाट प्राप्त प्रस्िािहरू

GEA

कामियक-

जी

दूिसञ्चाि

चैि

जेठ

जेठ

प्रल्शक्षक प्रल्शक्षण सञ्चालि

भदौ

11

छिौट हुि िसकेको

हस्िाक्षि टोकि विििण भएको
सञ्चालि िभएको ।

मडजीटल

साक्षििा

काययक्रि सञ्चालि
गिे।(िेपल

१०००

िाध्यमिक
मडजीटल

दूिसञ्चाि

सञ्चालि

प्रामिकिण)

िटा

सािुदावयक

विद्यालयहरूिा

साक्षििा

काययक्रि

भदौ-िैशाि

IT Security Audit

कामियकगिे।(सूचिा प्रविमि ५० िटा मिकायको security
audit
जेठ
विभाग)
स्थािीय

िहहरूले बोलपरको सूचिा प्रकाशि
प्रयोगिा लयाएको
Common Mobile

भदौ

को सं स्था छिौट ि सम्झौिा
Upgrade ि विस्िाि

कामियक

Application
गिे

।

(सूचिा

प्रविमि विभाग)

िाविय सूचिा िथा
सञ्चाि

प्रविमि

अद्यािमिक गिी सेिा विस्िाि

िंमसि

बोलपर आह्वाि

भदौ

अिुसन्त्िाि केन्त्द्रको
स्थापिाको
विस्िृि

प्रमििेदि

लामग

परियोजिा बोलपरदािा छिौट गिी सम्झौिा

कामियक

(DPR)

ियाि गिे।(सूचिा विस्िृि परियोजिा प्रमििेदि (DPR)
िार्
प्रविमि िहाशािा) ियाि

कोमभड-१९ का कािण काययक्रि
सञ्चालि हुि िसकेको

हालसम्ि

मिकायका

21

प्रणालीहरूको

िटा

सूचिा

सिकािी

प्रविमि

Security Audit

सम्पन्न भएको ।
सूचिा प्रकाशि िभएको ।
लागि अिुिाि ियाि गिे कायय
भै िहे कोले बोलपरको सूचिा
प्रकाशि हुि बाुँकी िहे कोTOR ि लागि अिुिाि

स्िीकृि

भई बोलपरको सूचिा प्रकाशि
गिे क्रििा िहे को

बोलपरको सूचिा प्रकाशि गिे
क्रििा िहे को
-

िेपाल

टे मलमभजिबाट

अन्त्ििायविय प्रसािण पूि य ियािी सम्पन्न

चैि

आिम्भ गिे (िेपाल

-

टे मलमभजि)

बैशाि १ गिेदेल्ि प्रसािण आिम्भ िैशाि
३.

-

दे शभिका ४ सय ३१ स्थािीय िहका कायायलय, ३ हजाि ६ सय १२ िडा कायायलय, २ हजाि ५ सय

४६ स्िास्थ्य केन्त्द्र ि २ हजाि ९ सय ४८ सािुदावयक िाध्यमिक विद्यालयिा ब्रोडव्याण्ड इन्त्टििेट सेिा

ुँ ा - 225)
पुर्याइएको छ । ब्रोडव्याण्ड इन्त्टििेट सेिालाई गुणस्ििीय ि भिपदो बिाइिेछ ।(िुद
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि

सिय सीिा
12

कामियक िवहिाको प्रगमि

उच्चगमिको

इन्त्टििेट

किेल्क्टमभटी

सम्बन्त्ििा कामियक

अध्ययि

बाुँकी ३२२ स्थािीय िहको

केन्त्द्रिा ब्रोडब्याण्ड सेिा विस्िाि

उच्च

इन्त्टििेट

गमिको

किेल्क्टमभटी

पुर्याउिे(िेपाल

दूिसञ्चाि

बाुँकी ३१३१ िटा िडािा
ब्रोडब्याण्ड सेिा विस्िाि

बाुँकी १९५८ िटा स्िास्थ्य
केन्त्द्रिा

प्रामिकिण)

विस्िाि
बाुँकी

ब्रोडब्याण्ड

सेिा

२८५३

चालु आ.ि.िा थप 119
काल्त्तक-जेठ

काल्त्तक-जेठ

िाध्यमिक

थप ७७ िटा िुख्य िुख्य
िथा

शहिोन्त्िुि

क्षेरिा FTTH सेिा विस्िाि

हटस्पटको
व्यिस्था

काल्त्तक-जेठ

दूिसञ्चाि

प्रामिकिण)

४.

क्षेर िथा २ िटा पदयारा
िागयिा

स्थापिा

हटस्पट

िाईफाई

मिकायको

ब्रोडब्याण्ड

सेिा

चालु आ.ि.िा हालसम्ि थप
1136 िटा िडा कायायलयिा
ब्रोडब्याण्ड सेिा विस्िाि भएको

604 िटा स्िास्थ्य केन्त्द्रिा
ब्रोडब्याण्ड

सेिा

विस्िाि

चालु आ.ि.िा थप 829
काल्त्तक-जेठ

िटा

सािुदावयक िाध्यमिक

विद्यालयिा ब्रोडब्याण्ड सेिा
विस्िाि भएको ।

काल्त्तक-जेठ

८ िटा पययटकीय ि िामियक

(िेपाल

केन्त्द्रिा

स्थािीय

चालु आ.ि.िा हालसम्ि थप

विस्िाि

िाइफाइ

िटा

विस्िाि भएको

िटा

विद्यालयिा ब्रोडब्याण्ड सेिा

साियजमिक

गिे कायय भै िहे को ।

भएको

सािुदावयक

शहिी

अध्ययि गिी प्रमििेदि ियाि

काल्त्तक-जेठ

चालु आ.ि.िा थप 23 िटा
शहि/शहिोन्त्िुि

क्षेरिा

FTTH सेिा विस्िाि भएको

पिािशयदािा

छिौट

ि

सम्झौिा भई कायय भै िहे को
।

इन्त्टििेट सेिा सुलभ, सहज ि सिल रूपिा उपलब्ि गिाउि सेिाप्रदायकहरूको साझेदािीिा पूिायिाि मििायण

ुँ ा 226)
गिी सहप्रयोग गिे व्यिस्था मिलाइिेछ ।(िुद
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वक्रयाकलाप
पूिायिाि

प्रदायकको

व्यिस्था

लयाइिे।

(िेपाल

दूिसञ्चाि

चयि गिी पूिायिाि सहप्रयोगिा

प्रामिकिण)
५.

सिय

िाइलस्टोि

पूिायिाि
िथा

आिम्भ

प्रदायकको

पूिायिाि

कामियक िवहिाको

सीिा

छिौट

सहप्रयोगको

प्रगमि

िंमसि

-

सिकािी मिकायहरूले प्रयोगिा लयाएका एप्सहरूलाई एकीकृि िथा अन्त्िि-आबि गिी सिकािी
सेिाप्रिाहलाई सहज ि प्रविमििैरी बिाइिेछ । एकीकृि एप्सिाफयि सिकािी कािकािबाहीको अिुगिि,

ुँ ा 227)
ु ाइ िथा सम्बोिि हुिे व्यिस्था मिलाइिेछ ।(िुद
गुिासो सुिि
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि

थप ५ िटा सिकािी मिकायका
एप्सहरूलाई
आबि

िागिीक

गिे।(िाविय

प्रविमि केन्त्द्र)
६.

एप्सिा

सूचिा

थप

छिौट

सिय सीिा

सेिाहरूको
गिी

एप्सहरूलाई आिि

कामियक िवहिाको प्रगमि
िागिीक

िंमसि

एप्स

मििायण

कायय सम्पन्न भई Live गिे

ियािी अिस्थािा िहे को
।

दुई िषयमभर सबै सिकािी कािोिाि िगदिवहि बिाइिे । आगािी आमथयक िषयदेल्ि िेशिल पेिेण्ट गेटिे

सञ्चालििा लयाई िेपालमभरका सबै प्रकािका भुक्तािी फिफािक हुिे व्यिस्था मिलाइिेछ। विद्युिीय

भुक्तािी कािोिािको लागि र्टाउुँ दै िगदिवहि कािोिािलाई प्रोत्साहि गिीिेछ। विद्युि,् िािेपािी, ल्शक्षा ि
स्िास्थ्यलगायिका साियजमिक सेिा शुलकको भुक्तािी विद्युिीय िाध्यिबाट गिे व्यिस्था मिलाइिेछ।

ुँ ा 228,153)
(िुद
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि

सिय सीिा

कामियक िवहिाको प्रगमि
िहालेिा

िाविय विद्युिीय भुक्तािी प्रणालीको विद्युिीय

कायायलयसुँग

भुक्तािी

सूचिा प्रविमि पूिायिाि अद्यािमिक प्रणालीको सूचिा प्रविमि फागुि
गिे।(िाविय सूचिा प्रविमि केन्त्द्र)

मियन्त्रक

पूिायिािको अद्यािमिक

Integration
भैिहे कोले

सो

सम्पन्न
सम्पन्न

भएपमछ अद्यािमिक गिे
ियािी भै िहे को

७.

आगािी दुई िषयमभर व्यािसावयक सम्भाव्यिाको आिाििा िेपालको आफ्िै स्याटलाइट स्थापिा गिी

ुँ ा 229,264)
सञ्चालििा लयाइिेछ । (िुद
वक्रयाकलाप
िाविय

उपग्रहको

स्थापिाको

िाइलस्टोि
भू-

कायय

पिािशयदािाको छिौटका
लामग सूचिा प्रकाशि

सिय सीिा

कामियक
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कामियक िवहिाको प्रगमि
पिािशयदािा

छिौटका

लाग

TOR ि

लागि अिुिाि ियाि गिी बोलपरको
सूचिा प्रकाशि गिय ियािी भै िहे को

अगामड

बढाउिे पिािशयदािाको छिौट ि

(िेपाल

दूिसञ्चाि सम्झौिा
प्रामिकिण)

बोलपरसम्बन्त्िी

कागजाि ियािी
८.

फागुि

-

जेठ

-

सुिल्क्षि छापािािा स्थापिा गिी अन्त्ििःशुलक ल्स्टकि, हुलाक वटकट, जग्गाििी प्रिाण पूजाय ि साियजमिक

िहत्त्िका कागजािहरूको सुिक्षण िुद्रण गिीिेछ ।सुिक्षण िुद्रण स्थापिाको लामग पूिायिाि िथा उपकिणको

ुँ ा 230,264)
व्यिस्था गिीिेछ।(िुद
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि

सिय सीिा

िरिद

िाविय सुिक्षण िुद्रण (कागज ि
काडयिा

आिारिि)

भिि, बोलपर आव्हाि
Drainage System को मििायण िथा
Machinary
Software
and
hardware
and
related
equipments ििीद कायय आिम्भ िूलयाङ्कि
कायय आिम्भ गिे (सुिक्षण िुद्रण

केन्त्द्र)
९.

कामियक िवहिाको प्रगमि

सम्झौिा गिी मििायण
कायय आिम्भ

कामियक

ििीद

गुरुयोजिा,

योजिा

ि

िावषयक
लागि

अिुिाि ियािीको कायय भै
िहे को

िार्

-

फागुि

-

हुलाक सेिाको पुििःसं िचिा गिी हुलाक सेिालाई आिुमिक ि प्रविमियुक्त बिाउुँ दै सम्भाव्यिाको आिाििा

सेिाको क्षेर विस्िाि गिी िागिीकिा, िाहदािीलगायिका दस्िािेज हुलाकिाफयि् सम्बन्त्िीि स्थाििा पुर्याउिे

ुँ ा 23२,26७)
व्यिस्था गिीिेछ ।(िुद
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि
सम्भाव्यिा

सम्भाव्यिा अध्ययि गिे

सिय सीिा
अध्ययि

प्रमििेदि ियाि

कामियक

(हुलाक सेिा विभाग)

प्रमििेदि ियाि
ििुिाको

रूपिा

केही

ल्जललािा सेिा सञ्चालि
गिे

विभाग)

(हुलाक

सेिा

आिश्यक
ियाि

आिम्भ

गिी

पुष

कामियक िवहिाको प्रगमि
सम्भाव्यिा अध्ययि प्रमििेदि ियाि
गिय समिमि गठि भएको

सम्भाव्यिा अध्ययि प्रमििेदि ियाि
गिय समिमि गठि भएको

पूिायिाि

सेिा िैशाि

१०. परकारििा क्षेरको व्यािसावयकिा अमभिृवि गिय क्षििा विकासका काययक्रि सञ्चालि गिीिेछ। आिसञ्चाि

क्षेरलाई ियायददि ि व्यािसावयक बिाई ल्स्थििा, स्थावयत्ि ि विकासिा सञ्चािजगत्को योगदाि प्रिियि गिय
कािुिी ि सं स्थागि सुिाि गिीिेछ । परकाि दुर्ट
य िा मबिा ि ि परकाि िृल्त्तकोषलाई सञ्चािकिीहरूको
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वहििा परिचालि गिीिेछ। सूचिा प्रविमििा आिारिि सञ्चाि िाध्यिलाई प्रिियि गिय साियजमिक सिोकाि

ुँ ा 231,262)
ि लोककलयाणकािी विज्ञापि अिलाइिबाट सिेि प्रसािण गिे व्यिस्था मिलाइिेछ।(िुद
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि

सिय सीिा

कामियक िवहिाको प्रगमि
कािूि, न्त्याय

आिसञ्चािसम्बन्त्िी

आिसञ्चािसम्बन्त्िी िस्यौदा ि.प. िा पेश
कािूि
िजुि
य ा
गिे(सञ्चाि

सूचिा

िन्त्रालय)

वििेयकको

कामियक

प्रविमि
(मियिि

गिे)

मियिािलीको िस्यौदा ि.प.िा पेश

परकाि

कामियक

प्रसािण विभाग)

िंमसि

गिे (सूचिा िथा बीिा कम्पिी छिौट गिी दुर्ट
य िा
बीिा आिम्भ

िापदण्ड स्िीकृि

कामियक

प्रदाि गिे (सूचिा

विभाग)

िजुि
य ा

सहिमि प्राप्त भई सं र्ीय सं सदिा
पेश

गिे

स्िीकृमिका

लामग

(मियिि

गिे)

प्रसािण िृल्त्त प्रदाि आिम्भ

िंमसि

१५० जिा परकािहरूलाई क्षििा कामियकअमभिृवि िामलि

जेठ
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मियिािली

स्िीकृमिका

िल्न्त्रपरिषद्िा
(सम्पन्न)

श्रािण

िथा

िन्त्रालयबाट

विज्ञापि

दुर्ट
य िा सूचिा आव्हाि
बीिा कायायन्त्ियि

परकाि िृल्त्तकोष

सं सदीय

िं.प.िा पेश गिे क्रििा िहेको

िथा

विज्ञापि

िामिला

िथा

पेश

लामग

भएको

िीिा कम्पिी छिौट गिय सूचिा
प्रकाशि भएको (सम्पन्न)
िीिा

कम्पिी

छिौट

सम्झौिाको चिणिा िहे को ।
िापदण्डको

सिोकाििालाहरूसुँग

भै

िस्यौदाउपि

भैिहे को

छलफल

कोमभड-19 का कािण िामलि
काययक्रि हुि िसकेको

४.2 बजेट िक्तव्य
१.

साियजमिक सेिा प्रिाहिा सूचिा प्रविमिको प्रयोग बढाइिेछ। साइिि सुिक्षा जोल्ििको पवहचाि, असि
न्त्यूिीकिण ि आकल्स्िक साइिि सुिक्षा छरििो ि भिपदो बिाउि साइिि फोिोल्न्त्सक लयािको

ुँ ा
स्ििोन्त्िमि गिीिेछ। छु ट्टै साइिि सुिक्षा केन्त्द्र स्थापिाको लामग सम्भाव्यिा अध्ययि गिीिेछ।(िुद
263)

वक्रयाकलाप

फोिे ल्न्त्सक

िाइलस्टोि

लयाबको

स्ििोन्नमि

गिे(प्रिाणीकिण

मियन्त्रकको कायायलय)

सिय सीिा

साइिि

असोज

सं स्था छिौट ि सम्झौिा

िंमसि

-

फागुि

-

लाइसेन्त्स

िथा

उपकिण

सुिक्षा पिािशयदािाको छिौट

असोज

केन्त्द्रको स्थापिा (सूचिा

प्रविमि िहाशािा)
२.

स्पेल्शवफकेशि ि लागि अिुिाि

बोलपरको सूचिा प्रकाशि

िरिद, जडाि ि पिीक्षण
िाविय

कामियक िवहिाको प्रगमि

DPR ियाि

चैि

ियाि भएको ।

TOR ि लागि अिुिाि ियाि गिी
बोलपरको
भएको

सूचिा

प्रकाशि

-

छायाङ्किको लामग िेपाल काययक्रि कायायन्त्ियि गिीिेछ। प्रदे श सिकािको सिन्त्ियिा िाि, िावियिा, िाविय

एकिा ि भाषा सं स्कृमिको सं िक्षण ि सम्िियि गिे गिी चलल्चर मििायण गिे काययलाई प्रोत्साहि गिीिेछ।

प्रत्येक प्रदे शिा वफलि छायाङ्किस्थल मििायण गिय, चलल्चर कलाकाि सं र्को भिि मििायण गिय िथा िेपाली

ुँ ा
चलल्चरको सुिल्क्षि भण्डािणका लामग चलल्चर विकास बोडयलाई आिश्यक बजेट विमियोजि गिे को छु ।(िुद
265)

वक्रयाकलाप
छायाङ्किका लामग िेपाल
काययक्रि

कायायन्त्ियि

गिे (चलल्चर विकास
बोडय)

िाइलस्टोि
छायाङ्किस्थल
मििायण

ि

सिय सीिा
िेब

काययक्रि सञ्चालि

पोटयल

प्रिियिात्िक चैि

प्रत्येक प्रदे शिा उपयुक्त छायाङ्किस्थलहरूको
छाुँयाङ्किस्थलको
अध्ययि

छायाङ्किस्थल

िेब

काययक्रिहरू

सञ्चालि

मििायण

गिी

बािे िा

फागुि

प्रमििेदि ियािी

चैि
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पोटयल

प्रबियिात्िक

शुरु गिीएको ।

पवहचाि गिे (चलल्चर
विकास बोडय)

कामियक िवहिाको प्रगमि

गिय

साि िटै प्रदे शका लामग छु ट्टाछु ट्टै

समिमि

गठि

गिी

अध्ययि कायय भै िहे को ।
-

कथाहरूको कथा सं ग्रह गिय सूचिा आह्वाि िंसीि
सं कलि गिी स्टोिी बैंक ि छिौट

कथा

िौमलक
ियाि

गिे

विकास बोडय)

(चलल्चर छिौट

भएका

कथाहरूको

प्रचाि प्रसाि आिम्भ

भिि मििायणका लामग जग्गा
चलल्चर

कलाकाि

प्रामप्त

सं र्को भिि मििायण गिे सम्झौिा
( चलल्चर विकास बोडय) आिम्भ

गिी

मििायण

कायय

मििायण कायय सम्पन्न

सङ्कलि

आह्वाि भएको ।

िार्

गिय

सूचिा

जग्गा पवहचाि गिे कायय भै

कामियक

िहे को ।

िंमसि

-

जेठ

बिेपा िगिपामलका िडा िं.
10

अत्यािुमिक

चलल्चर

जग्गा प्रामप्त

कामियक

जग्गा

भोगामिकाि

उपभोक्ता

पवहचाि
मलिे

भई

काययका

लामग IEE को कायय भै िहे को

आिम्भ गिे।( चलल्चर

।

पिािशयदािा छिौटका लामग
सूचिा आह्वाि

सम्झौिा गिी DPR ियाि
३.

िि

सिूहको 19828.76 ि.िी.

स्टु मडयो मििायणको कायय
विकास बोडय)

ल्स्थि

पुष

-

चैि

-

जािीय एिि् सािाल्जक सद्भाि अमभिृवि िथा स्थािीय भाषा ि सं स्कृमिको सं िियििा योगदाि पुर्याइिहे का

स्थािीय प्रसािण िाध्यिलाई िाज्यको िफयबाट आिश्यक सहयोग गिीिेछ। चालु आमथयक िषयिा ििीकिण
गिय छु ट भएका सािुदावयक, मिजी िथा सहकािी क्षेरबाट सञ्चामलि प्रसािण सं स्थाले २०७७ पौष

ुँ ा
िवहिासम्ि इजाजि ििीकिण गदाय लाग्िे थप शुलक ि जरििािा छु ट ददिे व्यिस्था मिलाएको छु ।(िुद
266)

वक्रयाकलाप
जािीय

अमभिृवि

एिि्

सं स्कृमिको

िथा

पुर्याईिहे का

सािाल्जक
स्थािीय

सं िियििा

स्थािीय

िाइलस्टोि
सद्भाि प्रसािण

भाषा

ि छिौट

िाध्यिहरूको

योगदाि

प्रसािण सहयोग

उपलब्ि

िाध्यिलाई िाज्यको िफयबाट आिश्यक आिम्भ

18

कामियक िवहिाको

सिय सीिा

प्रगमि

पुष

-

िार्

-

सहयोग गिे (सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमि
िन्त्रालय)

िाविय

प्रसािण

ििीकिण गिय छु ट भएका सािुदावयक, मियिािली, २०५२ िा
िस्यौदा
मिजी िथा सहकािी क्षेरबाट सञ्चामलि सं शोििको
प्रसािण

िवहिासम्ि

सं स्थाले

इजाजि

२०७७

ििीकिण

िाविय
(दशौँ

िल्न्त्रपरिषद्बाट
स्िीकृि

(सम्पन्न)

गदाय

लाग्िे थप शुलक ि जरििािा छु ट ददिे
प्रविमि ििरालय)

सं शोिि)

मियिािली, २०77

भदौ

पौष िं.प.िा पेश

व्यिस्था गिीिे (सञ्चाि िथा सूचिा

प्रसािण

ििीकिण छु ट भई
जरििािा

छु ट

प्रािम्भ

ददि

िंमसि

प्रसािण

सं स्थाको

प्रािम्भ

भएको

ििीकिण
।(सम्पन्न)

४.

भएको

कायय

कोिोिाको कािण मििायण, यािायाि, आिसञ्चाि, चलल्चरलगायिका क्षेरिा पिे को प्रभाि सम्बोिि गिय
ुँ ीको लामग कजाय सुवििा एिंं
इजाजि पर िथा उपकिणको ििीकिण दस्िुििा छु ट िथा चालु पूज
लकडाउि अिमिभिको ठे क्का िथा बैंक ग्यािे न्त्टीको म्याद थपको व्यिस्था गिे को छु । कोिोिाका कािण
उत्पन्न व्यंािसावयक अिसिको उपयोग गिय ििप्रिियिकािी काययिा लगािी प्रोत्साहि गिय चाहिे उद्यिी

ुँ ा 59)
व्यिसायीलाई २ प्रमिशि ब्याजदििा उपलब्ि गिाउिे। (िुद
वक्रयाकलाप

िाइलस्टोि
चलल्चर

चलल्चर

कोिोिाको
सम्बोिि
सुवििा

गिय

कामियक िवहिाको प्रगमि
चलल्चर(मििायण,

मियिािलीिा

क्षेरिा सं शोिि
प्रभाि िं.प.िा पेश

िस्यौदा भदौ

छु ट

गिाउि प्रािम्भ

कामियक

िथा

विििण) (छै ठौँ सं शोिि) मियिािली
स्िीकृि

िल्न्त्रपरिषद्बाट

2077
छु ट सुवििा उपलब्ि

प्रदशयि

(सम्पन्न)

उपलब्ि

गिाउिे।(चलल्चर
विकास बोडय)

सिय सीिा

इजाजिपर

असाि

ििीकिण

भएको

िसान्त्िसम्ि

भएका

प्रदशयकलाई आ.ि. 2077।078

िा लाग्िे ििीकिण दस्िुि पूणय छु ट
ददिे कायय प्रािम्भ भएको (सम्पन्न)

19

४.3 प्रिाििन्त्री िथा िल्न्त्रपरिषद्को कायायलयको एकीकृि अिुगिि प्रणाली
प्रिाििन्त्री िथा िल्न्त्रपरिषद्को कायायलयको एकीकृि अिुगिि प्रणालीिा उल्ललल्िि सूचकाङ्कको प्रगमि
दे हायबिोल्जि िहे को छ ।
2077 कामियक िवहिासम्िको प्रगमि
क्र.सं .

Review

िमिजा सूचक

अिमि

२०७6/७
भाि

एकाई

7 को
ल्स्थमि

२०७7/७८
को लक्ष्य

प्रथि
चौिामसक
को प्रगमि

१

इन्त्टििेट ग्राहकको र्ित्ि

िामसक

10

प्रमिशि

73

80

76.58

2

िे मडयोको िाविय पहुुँच िृवि

,,

5

प्रमिशि

87

92

87

3

अल्प्टकल फाइबि विस्िाि

,,

5

वक.िी.

9422

12620

9662

4

वफक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्िाि

,,

5

प्रमिशि

16.86

30

20.16

5

िोबाइल ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्िाि

,,

5

प्रमिशि

55.33

70

56.42

6

मडल्जटल टे मलमभजि पहुुँच

,,

5

72

82

72

,,

5

मिकाय

22

35

22

,,

5

सं ख्या

447

753

550

,,

5

सं ख्या

3738

6743

4874

,,

5

सं ख्या

2600

4504

3204

,,

5

सं ख्या

3048

5801

3877

िाध्यिबाट प्रिाह गिीिे सेिा सं ख्या

,,

5

सं ख्या

22

30

22

फोि जी सेिा दे शभि विस्िाि

,,

10

प्रमिशि

15.33

30

18.46

शहिोन्त्िुि पामलका)

,,

10

सं ख्या

45

177

68

15

िोजगािी सृजिा

,,

5

जिा(हजाि)

16

ुँ ीगि िचय
पूज

,,

5

प्रमिशि

72.1

100

0.79

१७

बेरुजु फर्छ्यौट

,,

५

प्रमिशि

26.1

100

0.124

18

गुिासो फर्छ्यौट

,,

5

प्रमिशि

67.7

100

90

7
८
९
10

सिकािी सेिालाई अिलाइििाफयि्
प्रिाह गिे (प्रकाि)
सबै

12
१३
१4

िहको

ब्रोन्त्डब्यान्त्ड इन्त्टििेट पहुुँच

केन्त्द्रिा

सबै स्थािीय िहको िडा कायायलयिा
ब्रोन्त्डब्यान्त्ड इन्त्टििेट पहुुँच

सबै स्िास्थ्य केन्त्द्रिा ब्रोडव्याण्ड
इन्त्टििेट पहुुँच
सबै

11

स्थािीय

सािुदावयक

विद्यालयिा
पहुुँच

ब्रोडव्याण्ड

र्ििुिी
प्रमिशि

िाध्यमिक
इन्त्टििेट

National Portal िा आबि वििुिीय

FTTH विस्िाि (िुख्य िुख्य शहि ि

20

105

४.4 िजेट िक्तव्यको सूचकाङ्कको प्रगमि
मस.िं.

उपक्षेरगि काययक्रि

इकाई

आ.ि.077/78 को

आ.ि.076/77
सम्िको अिस्था

लक्ष्य

हालसम्िको
प्रगमि

1

इन्त्टििेट ग्राहकको र्ित्ि

प्रमिशि

73

80

76.58

2

िे मडयोको िाविय पहुुँच िृवि

प्रमिशि

87

92

87

3

िोबाइल टे मलफोिको ग्राहक सं ख्या

423

430

369

ल्जलला

75

77

75

सं ख्या

431

753

550

वक.मि

9422

12620

9660

4
5

हुलाक सेिािा अिलाइि रयावकङ्ग
प्रणाली

जिा
(लाििा)

स्थािीय िहको केन्त्द्रिा ब्रोडव्याण्ड
सेिा विस्िाि

6

अल्प्टकल फाइिि

7

वफक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्िाि

प्रमिशि

16.86

30

20.16

8

िोिाइल ब्रोडब्याण्डिा सेिा विस्िाि

प्रमिशि

55.3

70

56.42

9

मडल्जटल टे मलमभजि पहुुँच

72

82

72

22

35

22

10

विस्िाि

सिकािी सेिालाई अिलाइििाफयि्
प्रिाह गिे

र्ििुिी
प्रमिशि
मिकाय

४.5 इजाजि विििण ि ििीकिणको िथ्याङ्क
िे मडयो ऐि २०१४ िथा िे मडयो सञ्चाि लाइसेन्त्स मियिािली २०५९ बिोल्जि जािी भएका लाइसेन्त्स सं ख्यािः
विििण

िे मडयो यन्त्र विक्री विििण

२०७५।७६ २०७६।७७
सम्िको

सम्िको

प्रथि चौमिसक

17

18

3

एिेच्योि िे मडयो यन्त्र

100

GPS िे मडयो यन्त्र
VHF िाकीटकी/UHF

135

25

एिेच्योि िे मडयो यन्त्र अस्थायी एिेच्योि

2

2

8

887
3

73

10

799

9

3

12

37

8

210

2
21

211
285

3

BBC Receiver/VSAT/STL/Sat phone
Satellite Television इजाजि

68

हालसम्िको जम्िा

अविििा

53

MMDS Equipment
एफ एि िे मडयो यन्त्र (Equipment)

चालु आ.ि.को

2

Digital Headend

4

4

6

Television License

5

1

50
210

टे मलमभजि इजाजि

37

37

8

टे मलमभजि मियमिि प्रसािण

12

7

3

एफ एि इजाजि

28

1127

2

1130

1

3

1

9

आइ वप वट भी इजाजि
केबुल प्रसािणको इजाजि (एिालग)

853

मडल्जटल केबल प्रसािणको इजाजि

13

एि एि मड एस

2

मसग्िल विििण इजाजि

1

मड वट एच प्रसािणको इजाजि

4
1

केबल प्रसािणको डाउिमलं क इजाजि

148

मड वट वट वि

5

४.6 १५ औ ं योजिाको सूचकाङ्कको िथ्याङ्क
आमथयक िषय ०७7/७8 को
क्र.सं .

िमिजा सूचक

एकाई

आिाि िषय
०७5/76

लक्ष्य

प्रगमि

को ल्स्थमि
1

सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमिबाट

सं ख्या

२००

288

अध्ययि गिुय पिे

2

िोजगािी
िा विस्िाि
अल्प्टकल मसजय
फाइिि

हजाििा
वक.िी.

9320

12620

9660

3

फोि जी/एल.टी. ई. सेिा विस्िाि

प्रयोगकिाय

९.११

4०

18.46

4

Fixed ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्िाि

प्रमिशि
प्रमिशि

14.2

22

20.16

5

Mobile ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्िाि

प्रमिशि

51.6

54

56.42

6

िोबाइल टे मलफोि ग्राहक सं ख्या

जिा लाि

423

430

369

7

सिकािी डाटा सेन्त्टि

सं ख्या

२

2

2

8

टे मलफोि(सबै प्रकािका) र्ित्ि

प्रमिशि

137

140

126

9

िे मडयोको पहुुँच

प्रमिशि

८६

९2

87

10

मडल्जटल टे मलमभजिको पहूुँच

प्रमिशि

७२

82

72

11

EMS सेिा विस्िाि

ल्जलला

६०

६8

६4

12

EMS सेिा विस्िाि

दे श/सं ख्या

39

44

39

13

अिलाइििाफयि् सिकािी सेिा

सं ख्या

10

16

2२

14

प्रिाह
सुिक्षण िुद्रण स्थापिा ि सञ्चालि

सं ख्या

०

०

०

22

15

सञ्चािग्रािको स्थापिा

16

मडल्जटल साक्षििा

17

काउन्त्टि अटोिेशि भएका हुलाक

18
19

कायाय
लय/हु
सेिािा अिलाईि
कम्पिी
दिायल
काक
ो मडल्जटाइजे
शि
रयावकङ
(िावषय
) प्रणाली
िावियकज्ञाि
पाकय

20

सूचिा प्रविमिसम्बन्त्िी उद्योग

सं ख्या

०

१

१

प्रमिशि

४०

68

प्राप्त िभएको

75

77

75

सं ख्या

24

28

-

(हजाििा)
सं ख्या

०

०

०

सं ख्या

२७९६

3018

प्राप्त िभएको

४.7 एकीकृि कायायन्त्ियि कायययोजिा अिुसािका वक्रयाकलापहरूको प्रगमिल्स्थमि
क्र.सं .

काययक्रि /वक्रयाकलाप

प्रथि चौिामसकको प्रगमि

कैवफयि

कम्प्यूटि िरिद कायय िभएको ।

प्रगमि िभएको

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
(क) िन्त्रालयको पूज
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

कम्प्युटि(कायायलय सं चालिसुँग सम्बन्त्िी
यन्त्र,उपकिण िथा िेशीि औजाि)
मसमसवटमभ जडाि(कायायलय सं चालिसुँग

मसमसवटमभ जडाि कायय भई कायय

सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकिण िथा िेशीि औजाि)

सम्पन्न भएको ।

लयापटप(कायायलय सं चालिसुँग सम्बन्त्िी
यन्त्र,उपकिण िथािेशीि औजाि)
िल्लटफन्त्सि वप्रन्त्टि(कायायलय सं चालिसुँग
सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकिण िथा िेशीि औजाि)
प्रोजेक्टि (एच.मड.)(कायायलय सं चालिसुँग
सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकिण िथा िेशीि औजाि)
िल्लटफङ्सि फोटोकपी िेल्शि (A3 Size)
(िुद्रण सम्बन्त्िी िेशीि िथा औजाि)
सोफासेट(कायायलयको लामग फमियचि
फमियमसङ्ग (पदाय, कापेट आदी )(कायायलयको
लामग फमियचि वफक्चसय)
ु , दिाज, कुसी(कायायलयको लामग फमियचि
टे बल
वफक्चसय)
र्याक मििायण(कायायलयको लामग फमियचि
वफक्चसय)
विदे शी िुद्रा सटही मसफारिस ि अमभलेि

११

गिे

स्िििृवि(Upgrade)(कम्प्युटि

सफ्टिेयिको
सफ्टिेयि

मििायण िथा ििीद िचय)
१२

प्रगमि िभएको

िरिद कायय सम्पन्न भएको ।
िरिद कायय िभइसकेको ।

प्रगमि िभएको

िरिद कायय सम्पन्न भएको ।
कायय सम्पन्न

स्फेमसवफकेशि ियाि भएको ।

वफक्चसय)

अद्यािमिक

लयापटप िरिद कायय िभई सकेको।

िभएको ।

स्फेमसवफकेशि ियाि भएको ।

“

स्फेमसवफकेशि ियाि भएको ।

“

स्फेमसवफकेशि ियाि भएको ।

“

विदे शी

िुद्रा

सटही

मसफारिस

ि

अमभलेि अद्यािमिक गिे सफ्टिेयिको

“

स्िििृवि गिे कायय िभएको।

िाविय सूचिा िथा सञ्चाि प्रविमि अिुसन्त्िाि

TOR िथा लागि अिुिाि स्िीकृि

केन्त्द्रको स्थापिाको लामग विस्िृि परियोजिा

गिी बोलपरको चिणिा िहे को।
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िेस्रो चौिामसक
अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिुय पिे

प्रमििेदि (DPR) ियाि (मडल्जटल िेपाल पहल
ुँ ीगि पिािशय िचय)
सं केि ०१.१६) (पूज

१३

िाविय साइबि सुिक्षा केन्त्द्रको स्थापिा सम्बन्त्िी
DPR ियाि

गिे

(मडल्जटल

पहल

ुँ ीगि पिािशय िचय)
०१.११) (पूज

सं केि

TOR िथा लागि अिुिाि स्िीकृि
गिी बोलपरको चिणिा िहे को।

िेस्रो चौिामसक
अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिुय पिे

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
१. िाविय सूचिा आयोगको पूज
१

िेल्शििी औजाि (कम्प्युटि, लयापटप, वप्रन्त्टि
िरिद)

िरिद कायय भइसकेको ।

प्रगमि भएको

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
२. हुलाक सेिा विभागको पूज
१

कम्प्युटि

२

िल्लटफङ्सि वप्रन्त्टि

३

लेजि वप्रन्त्टि

४

िरिद कायय भइसकेको ।

प्रगमि भएको

हुलाक िस्िु िौमलिे िेशीि (२०केजी
क्षििा)

५

Projector Set

६

पािीट्याङ्की मििायण (१० हजाि मलटिको)

७

दिाज

८

ु
टे बल

९

सोफासेट

१०

फमियमसङ्ग

११

कुसी (सादा)

१२

कुसी (Revolving)

दोस्रो चौिामसक
अिमििा िरिद
गिुप
य िे

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
ि) केन्त्द्रीय वटकट भण्डाि िथा वफलाटे मलक ब्यूिोको पूज
१

मसमसवटमभ जडाि गिे

२

E-Attendance Device िरिद गिे

मसमसवटमभ जडाि कायय िभएको

प्रथि चौिामसकिा
गिुप
य िे

E-Attendance Device िरिद गिे कायय

“

िभएको

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
ग) केन्त्द्रीय ििादे श कायायलयको पूज
१

कम्प्युटि

कम्प्युटि िरिद गिे कायय िभएको

प्रथि चौिामसकिा
गिुप
य िे

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
र्) हुलाक प्रल्शक्षण केन्त्द्रको पूज
१
२

क्याििा(कायायलय सं चालिसुँग सम्बन्त्िी
यन्त्र,उपकिण िथा िेशीि औजाि)
ल्स्पकि कायायलय सं चालिसुँग सम्बन्त्िी
यन्त्र,उपकिण िथा िेशीि औजाि)

िरिद गिे कायय भएको
िरिद गिे कायय िभएको

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
ङ) हुलाक मिदे शिालयहरूको पूज
१
२

कायायलयलाई आिश्यक पिे लयापटप,

िरिद कायय भए/िभएको रिपोवटङ

कम्प्युटि, वप्रन्त्टि

िभएको

कायायलयको लामग आिश्यककिा अिुसाि

िरिद कायय भए/िभएको रिपोवटङ

फमियचि िरिद गिे

िभएको
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प्रगमि भएको
प्रथि चौिामसकिा
गिुप
य िे

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
च) गोश्विा हुलाक कायायलयको पूज
दोस्रो चौिामसक
१

ई.हु.का. थािकोटको भिि मििायण गिे

भिि मििायण कायय अल्न्त्िि चिणिा

अिमि सम्ििा

िहेको

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
िेस्रो चौिामसक

२

अिमि सम्ििा

पाटे शि गिे

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
दोस्रो चौिामसक

३

अिमि सम्ििा

काउन्त्टि सेटअप गिे

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

४

सल्चिालय ई.हु.का. बबििहलको िियि
सं भाि गिे

५

मसमसवटमभ क्यािेि िरिद गिे

६

मसमसवटमभ िमिटि िरिद गिे

७

मसमसवटमभ हाडयमडस्क िरिद गिे

८

मसमसवटमभ एि.मभ.आि िरिद गिे

लागि अिुिाि िथा स्पेमसवफकेशि

ियाि भई सूचिा प्रकाशि गिीएको
दोस्रो चौिामसक
अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
िेस्रो चौिामसक

९

KMS Switch Firewall Router पाििव्याकअप

अिमि सम्ििा

लगायि

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

१०

GPO Mobile App Upgrade गिे

GPO Mobile App Upgrade गिे कायय
सम्पन्न भएको

प्रगमि भएको

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
छ) ल्जलला हुलाक कायायलयहरूको पूज

१

ई.हु.का. चैिपुि, सं िुिासभाको भिि मििायण

लागि स्टिेट ि ड्रोइङ्ग मडजाइि
ियाि भएको, बोलपर िूलयाङ्कि गिी
आशयको सूचिा प्रकाशि गिे को।
लागि स्टिेट ि ड्रोइङ्ग मडजाइि

२

३

ई.हु.का. िजुिा, बाुँकेको भिि मििायण

ई.हु.का. िुिायिाुँद, अछािको भिि मििायण

ियाि भएको, इ-मबमडङ्ग सम्पन्न भई
सकेको।
लागि स्टिेट ि ड्रोइङ्ग मडजाइि
ियाि भएको।

दोस्रो चौिामसक
अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
िेस्रो चौिामसक
अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
दोस्रो चौिामसक

४

ई.हु.का. शृङ्गा, गुलिीको भिि मििायण सम्पन्त्ि

अिमि सम्ििा

गिे

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

५

ई.हु.का. पञ्चिुल, स्याङ्गजाको भिि मििायण
सम्पन्त्ि गिे

मििायण कायय मििन्त्िि भई िहे को
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६

ई.हु.का. िङ्गेठाुँटी, स्याङ्गजाको भिि मििायण

मििायण सम्पन्त्ि भएको

सम्पन्त्ि गिे

प्रगमि भएको
दोस्रो चौिामसक

७

ई.हु.का. लालबन्त्दी, सलायहीको भिि मििायण

मििायण सम्झौिा भैसकेको।

अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
दोस्रो चौिामसक

८

ल्ज.हु.का./ई.हु.का.को िियि सं भाि गिे

लागि अिुिाि ियाि भई सेिा

अिमि सम्ििा

प्रदायक छिौट गिे कायय भएको।

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
दोस्रो चौिामसक

९

आिश्यकिा अिुसाि लयापटप, कम्प्युटि,

अिमि सम्ििा

वप्रन्त्टि िरिद गिे

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
दोस्रो चौिामसक

१०

आिश्यकिा अिुसाि फमियचि आईटि िरिद

अिमि सम्ििा

गिे

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
३. सूचिा िथा प्रशािण विभागको पूज
प्रथि चौिामसक

िाट मिटि िरिद (प्रसािण शािा) (कायायलय
१

सञ्चालिसुँग सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकिण िथा
िेशीि औजाि)

स्पेल्शवफकेशि िथा लागि अिुिाि

ियाि भएको।

प्रथि चौिामसक

डिी लोड िरिद (प्रसािण शािा) (कायायलय
सञ्चालिसुँग सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकिण िथा

स्पेल्शवफकेशि िथा लागि अिुिाि

ियाि भएको।

िेशीि औजाि)

३

जडाि गिे (सफ्टिेयि िरिद)

अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।
दोस्रो चौिामसक

मडल्जटल केिल प्रसािण सं स्थाहरूले प्रयोग

गिे CAS/SMS को Central Surveillance Unit

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

एि.एि. रान्त्समिटि पिीक्षण सम्बन्त्िी यन्त्र
२

अिमि सम्ििा

स्पेल्शवफकेशि िथा लागि अिुिाि

ियाि भएको।

अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
४. िुद्रण विभागको पूज
दोस्रो चौिामसक
१

अिमि सम्ििा

भिि िियि

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

२
३
४

कम्प्युटि (कायायलय सञ्चालिसुँग सम्बन्त्िी
यन्त्र,उपकिण िथा िेल्शििी औजाि)
भ्याकुि ल्क्लिि (कायायलय सञ्चालिसुँग
सम्बन्त्िी यन्त्र,उपकिण िथा िेल्शििी औजाि)
वप्रन्त्टि (कलि वप्रन्त्टि 1 थाि सवहि)

िरिद कायय सम्पन्न भएको।

प्रगमि भएको

िरिद कायय सम्पन्न भएको।

प्रगमि भएको

िरिद कायय सम्पन्न िभएको।

प्रगमि िभएको

26

दोस्रो चौिामसक
५

CTP िेल्शि (िुद्रण सम्बन्त्िी िेल्शििी औजाि)

लागि अिुिाि ियाि भएको।

अिमि सम्ििा
िरिद गिी सक्िु
पिे।
िेस्रो चौिामसक

६

ग्यादरिङ िेल्शि (िुद्रण सम्बन्त्िी िेल्शििी
औजाि)

लागि अिुिाि ियाि भएको।

अिमि सम्ििा
िरिद गिी सक्िु
पिे।

७
८
९

िेल्शििी पाटयस िरिद (िुद्रण सम्बन्त्िी
िेल्शििी औजाि)

िरिद कायय सम्पन्न भएको।

िाजपर मििायण (सफ्टिेयि मििायण िथा

मििन्त्िि गिुप
य िे

पिािशय)
सोफासेट (कायायलयको लामग फमियचि
वफक्चसय)

प्रगमि भएको

िरिद कायय सम्पन्न िभएको।

प्रगमि िभएको
दोस्रो चौिामसक

१०

फमियमसङ (कायायलयको लामग फमियचि
वफक्चसय)

िरिद कायय सम्पन्न िभएको।

अिमि सम्ििा
िरिद गिी सक्िु
पिे।

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
५. सुचिा प्रविमि विभागको पूज
िेस्रो चौिामसक
१

िुिलटाि ल्स्थि IT Park को पिायल लगाउिे

आंल्शक रूपिा सम्पन्न भएको

अिमि सम्ििा
सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

कायायलयलाई
२

आिश्यक

पिे

लयापटप,

कम्प्युटि, वप्रन्त्टि िथा फोटोकपी लगायि अन्त्य

आंल्शक रूपिा सम्पन्न भएको

िेमसििी सािाि िरिद
दोस्रो चौिामसक
३

सिकािी मिकायहरूका लामग E-Attendance

अिमि सम्ििा

device िरिद

िरिद गिी सक्िु
पिे।

कागज िवहि सिकािका लामग Government
४

cloud को पूिायिाि विस्िाि गिे िथा DR center
Hetauda िा स्थापिा गिे (मडल्जटल पहल
सं केि िं ०१.०९) (Hardware िरिद))

स्पेल्शवफकेशि िथा लागि अिुिाि

ियाि भई बोलपर आव्हािको सूचिा
प्रकाशि भएको।
दोस्रो चौिामसक

५

अिमि सम्ििा

Heavy Duty Printer

िरिद गिी सक्िु
पिे।

6
7

िुिलटाि ल्स्थि ज्ञाि Park को DPR ियाि गिे

EOI को िूलयाङ्कि गिे कायय सम्पन्न
भएको

Government Cloud को Support Service
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दोस्रो चौिामसक
अिमि सम्ििा कायय
गिी सक्िु पिे।

Government Enterprise Architecture को
8

कायायन्त्ियि गिे (मडल्जटल िेपाल पहल सं केि
िं ०१.०८)

9

सं ल्क्षप्त सूचीिा पिे का आशयदािालाई

अिमि सम्ििा कायय

RFP प्रस्िाि िाग गिीएको।

सम्पन्न गिी सक्िु
पिे।

E- Attendance System को Extension िथा
Support and Maintenance
सूचिा प्रविमि

10

िेस्रो चौिामसक

विभागले

बिाएको

िथा

आह्वािको सूचिा प्रकाशि भएको।

स्थािीय

मिकायको Common Mobile App Template
को Extension
Maintenance

लागि अिुिाि स्िीकृि भई बोलपर

Support

and

आंल्शक रूपिा सम्पन्न भएको

कम्प्युटि सफ्टिेयि मििायण िथा ििीद िचय11

11.6.3.32-website

िथा

Online

दिाय

प्रणालीको Extension िथा Support
12
13

Common Inventory System को Extension
िथा Support and Maintenance
Centralized Dashboard को Extension िथा
Support and Maintenance
कागज

िवहि

सिकािको
14

प्रणाली

सिकािका

एवककृि

लामग

कायायलय

िेपाल

व्यिस्थापि

(Nepal government integrated

office Management system) को विकास गिे
(मडल्जटल िेपाल पहल सं केि िं ०१.०९)))
GEA कायायन्त्ियिका लामग Artifact repository
15

ि knowledge management प्रणालीको मििायण
(मडल्जटल िेपाल पहल सं केि िं ०१.०८))

16

Security ि

Audit सम्बन्त्िी

Software &

License ििीकिण

TOR ियाि भएको।
लागि अिुिाि ि TOR ियाि
भएको।
सं ल्क्षप्त सूचीिा पिे का आशयदािालाई
RFP प्रस्िाि िाग गिीएकोिा प्राप्त
RFP िोमलएको ि िूलयाङ्किको कायय
भई िहेको।
सूचीकृि कम्पिीहरूसुँग RFP िाग
गिीएको।
सं ल्क्षप्त सूचीिा पिे का आशयदािालाई
RFP प्रस्िाि िाग गिीएको।

कागज िवहि सिकािका लामग Government
cloud को पूिायिाि विस्िाि गिे िथा DR center
17

Hetauda िा स्थापिा सबयिका लामग software
license िरिद गिे (मडल्जटल पहल सं केि िं

बोलपर आव्हािको सूचिा प्रकाशि
भएको।

०१.०९) (Software िरिद))

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
6. न्त्यूििि पारिश्रमिक मििायिण समिमिको पूज
1

इन्त्भिय टि ब्यारी िेल्शििी औजाि िरिद

िरिद कायय िभएको

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
7. सुिक्षण िुद्रण केन्त्द्रको पूज
Paper Based Production Plant Building
1
(ििेपा) (भिि मििायण)
िरिद गुरु योजिा ि बहुिषीय
Card Production & Personalization Center
2
प्रािल्म्भक िस्यौदाका सम्बन्त्ििा
Building
Drainage System, Boundary Wall, Security
समिमििा छलफल भइ प्रवक्रया
3
System, Guard House, Police Quarter
अगामड बडाइएको।
Paper Based Press Machinery Software and
4
hardware and related equipment’s
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5

Card Based Press Machinery Software and
hardware and related equipment’s

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
8. िाविय सूचिा प्रविमि केन्त्द्रको पूज
1
2

कोहलपुि डाटा सेन्त्टि मििायण (भिि मििायण)

जग्गा प्रामप्त कायय सम्पन्न भई EIA
प्रवक्रया अगामड बढाइएको

लमलिपुि डाटा सेन्त्टि ि इन्त्टििेट एक्सचेन्त्ज

जग्गा प्रामप्तको लामग कायय अगामड

सेन्त्टि मििायण (भिि मििायण)

बढाइएको।

कम्प्युटि एसोसरिज (HDD, Connector, Flash
3

Drive, SSD drive, memory etc.) (कायायलय
सं चालिसुँग सम्बन्त्िी यन्त्र, उपकिण िथा,
िेशीि औजाि)

4
5

web application मििायण (NITC

ि सिकािी

मिकाय) (सफ्टिेयि िरिद)
िियि सं म्भाि पूुँजीगि (िेशीििी औजाि)(अन्त्य
साियजमिक सुिाि)

आंल्शक रूपिा सम्पन्न भएको ।

E-payment मबस्िाि Interface मििाणय system
6

upgradation िथा

ििीद

गिे

(सफ्टिेयि

मििायण िथा पिािशय
7

8

NCERT सम्बन्त्िी

License

ििीकिण (सफ्टिेयि िरिद)
web application मििायण (NITC

ि सिकािी

मिकाय) (सफ्टिेयि िरिद)
Application,

9

Software ि

E-mail,

िाविय सूचिा आयोग (NIC) को web
application मििायण कायय सम्पन्न
गिीयो ।

NOC,

Security ि database हरू

आंल्शक रूपिा सम्पन्न भएको ।

को

Network,
लाईसेन्त्स

आंल्शक रूपिा सम्पन्न भएको ।

ििीकिण (सफ्टिेयि िरिद)
हेटौडाको
10

DRC को

Strengthening

Electromechanical

(कायायलय

सं चालिसुँग

सम्बन्त्िी यन्त्र,उपकिण िथा िेशीि औजाि)

स्पेमसवफकेशि िथा लागि अिुिाि

ियाि भएको।

ुँ ीगि िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
9. प्रिाणीकिण मियन्त्रकको काययलयको पूज
दोस्रो चौिामसक
1

अिमि सम्ििा कायय

Procurement of Support For MIS

गिी सक्िु पिे।
Procurement of Support Renewal for PKI
Key generation Software for Three years.

बोलपर आिाहि गिीएको।

Procurement of Support Renewal for
Authentication and Validation perpetual
License for Two Years

Cost Estimation ियाि भै बोलपर

४

Procurement of SSL Certificate.

सम्पन्न भएको।

५

Procurement of Security Appliances For PKI

६

Audit & VAPT of PKI Root CA

2

३

दोस्रो चौिामसक
अिमि सम्ििा कायय
गिी सक्िु पिे।

मििायणको अल्न्त्िि चिणिा िहे को।
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दोस्रो चौिामसक
अिमि सम्ििा कायय
गिी सक्िु पिे।

िेस्रो चौिामसक
७

अिमि सम्ििा कायय

Audit Of CA

गिी सक्िु पिे।
८

९

दोस्रो चौिामसक

Making different government Application
PKI Enabled

अिमि सम्ििा कायय
गिी सक्िु पिे।
दोस्रो चौिामसक

Procurement of Cyber Forensic Software/
hardware/ License.

अिमि सम्ििा कायय
गिी सक्िु पिे।

(आ) चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
(ि)

िन्त्रालयको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
चलल्चर सम्बन्त्िी स्टोिी मििायणका लामग

1

चलल्चर विकास बोडयलाई सशिय अिुदाि(प्रचाि
प्रसाि िथा सािग्री उत्पादि िथा प्रकाशि ि
विििण)

2

परकारििा सम्बन्त्िी अिुसन्त्िाि ि
विकास(अध्ययि/सिेक्षण/अिुसन्त्िाि)
साि िटै प्रदे शिा वफलि छायाङ्कि स्थल

3

मििायणको सम्भाव्यिा
अध्ययि(अध्ययि/सिेक्षण/अिुसन्त्िाि)
NCERT सदस्य िथा Cyber Security Focal

4

Person को क्षििा
अमभिृवि(अध्ययि/सिेक्षण/अिुसन्त्िाि)

चलल्चर विकस िोडयसुँग सम्झौिा
गिी पवहलो वकस्िा िकि मिकासाका
लामग लेिी पठाईएको।
समिमि गठि भई कोमभडले
आिसञ्चाििा क्षेरिा पािे को प्रभाि
सम्बन्त्ििा अध्ययि शुरु भएको।
चलल्चर विकास िोडय िाफयि ७ िटै
प्रदे शका लामग छु ट्टा-छु ट्टै समिमि गठि
भई छायाुँङ्कि सम्भाव्यिा अध्ययि भई
िहेको।
अििािणा परको िस्यौदा ियाि
भइिहे को

सं वििाि ददिस, मिजाििी सेिा ददिस,
5

प्रजािन्त्र ददिस, गणिन्त्र ददिस लगायिका
सभा सिािोहहरूको प्रचाि प्रसाि उपसमिमिको
िचय(अन्त्य)
िािहिका कायायलयहरूको अिुगिि, मििीक्षण

6

(अिुगिि िुलयाङ्कि िथा काययक्रि
कायायन्त्ियि भ्रिण िचय)
आिसञ्चाि िाध्यि (सािुदावयक िे मडयो)लाई

7

साियजमिक वहिका काययक्रि प्रसािण गिय
अिुदाि (अन्त्य)

अमथयक िषय २०७६।०७७ को िावषयक
8

प्रमििेदि प्रकाशि िथा छपाइ(गुणस्िि
परिक्षण)

आ.ि. २०७६/७७ को िावषयक
प्रमििेदि प्रकाशि गिी सबै िन्त्रालय,
आयोग, मिकायहरूिा पुस्िकालय
प्रयोजिका लामग पठाइएको।
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9

10

11

12

13

िेपाल टे मलमभजिलाई सिािेशी प्रसािणको
लामग अिुदाि(अन्त्य)
िे मडयो प्रसाि सेिा विकास समिमिलाई
सिािेशी प्रसािणको लामग अिुदाि(अन्त्य)
गोििापर सं स्थािलाई सिािेशी लेि िचिा
प्रकाशि गिय अिुदाि(अन्त्य)

िेपाल टे मलमभजिसुँग सम्झौिा गिी
पवहलो वकस्िा िकि मिकासाका लामग
लेिी पठाईएको।
िे मडयो िेपालसुँग सम्झौिा गिी पवहलो
वकस्िा िकि मिकासाका लामग लेिी
पठाईएको
गोििापर सं स्थािसुँग सम्झौिा गिी
पवहलो वकस्िा िकि मिकासाका लामग
लेिी पठाईएको

िेपाल टे मलमभजिबाट सञ्चाि िथा सूचिा

िेपाल टे मलमभजिसुँग सम्झौिा गिी

प्रविमि काययक्रि मििायण िथा प्रसािण

पवहलो वकस्िा िकि मिकासाका लामग

अिुदाि(अन्त्य)

लेिी पठाईएको

सञ्चाि िथा सूचिा काययक्रि प्रसािण सं चालि

िे मडयो िेपालसुँग सम्झौिा गिी पवहलो

गिय िे मडयो प्रसाि सेिा विकास समिमिलाई

वकस्िा िकि मिकासाका लामग लेिी

अिुदाि(अन्त्य)

पठाईएको।
चालु आ.ि.िा अिुदािबाट सञ्चालि

काठिाडौ उपत्यकािा अत्यािुमिक सुवििा
14

सम्पन्न स्टुमडयो मििायण गिय चलल्चर विकास
िोडयलाई अिुदाि(अन्त्य)

गिे काययक्रिको अििािणा पर,
सञ्चालि गिे वक्रयाकलाप ि सो को
कायययोजिा सवहिको प्रस्िाि िाग
गिीएको

15

िाविय सिाचाि समिमिलाई मभमडयो सेिा
सञ्चालि अिुदाि(अन्त्य)

िासससुँग सम्झौिा गिी पवहलो
वकस्िा िकि मिकासाका लामग लेिी
पठाईएको।

िीमि/काययक्रि िथा बजेट िक्तव्यिा उललेि
16

भएका काययक्रि िथा िन्त्रालयबाट अिुदाि
ददई सञ्चामलि काययक्रिहरूको कायायन्त्ियि
मििीक्षण(अन्त्य)
आ.ि. 2076/77 को िावषयक
सिीक्षा एिं िन्त्रालय स्ििीय विकास

17

द्वै िामसक, चौिामसक ि िावषयक प्रगमि सिीक्षा

सिस्या सिािाि समिमिको बैठक

काययक्रि सञ्चालि(अन्त्य)

2077 साउि 13 गिे ि प्रथि
चौिामसक सिीक्षा २०७७/८/२३
गिे सम्पन्न गिीएको।

18

िे मडयो िेपालको स्थापिा दे ल्ि हालसम्ि

िे मडयो िेपालसुँग सम्झौिा गिी पवहलो

िे कडय गरिएका अमडयो सािग्रीको अमडयो

वकस्िा िकि मिकासाका लामग लेिी

अकायइभ ििाउिे(अन्त्य)

पठाईएको।

गोििापरिा प्रकाल्शि अमभलेि अंकहरूलाई
19

व्यिल्स्थि रूपले सं िक्षण ि Paperless
Newsroom को अििािणा कायायन्त्ियि गिी
विद्युिीय अमभलेि ियाि गिे(अन्त्य)

गोििापर सं स्थािसुँग सम्झौिा गिी
पवहलो वकस्िा िकि मिकासाका लामग
लेिी पठाईएको।
31

िेपाल टे मलमभजििा िहे का िहत्िपूणय
20

दृश्यहरूको विद्युिीय अमभलेि अकायइभ

िेपाल टे मलमभजिसुँग सम्झौिा गिी
पवहलो वकस्िा िकि मिकासाका लामग

मडल्जटाइजेशि ियाि गिे(अन्त्य)

लेिी पठाईएको।

िाविय सिाचाि समिमिको सेिािा प्रयोग

िासससुँग सम्झौिा गिी पवहलो

भएका िहत्िपूणय ऐमिहामसक सािग्रीहरू

वकस्िा िकि मिकासाका लामग लेिी

मडल्जटल अकायइभ गिे(अन्त्य)

पठाईएको।

22

साइिि सुिक्षा िीमि िजुि
य ा

Review Report ियाि भई िहे को।

23

व्रोडव्याण्ड िीमि परििाजयि(अन्त्य)

Review Report ियाि भई िहे को।

अपाङ्गिा सम्बन्त्िी टे मलमभजि काययक्रि मििायण

प्रस्िाि छिौट भई िेपाल

िथा प्रसाि(अन्त्य)

टे मलमभजिसुँग सम्झौिा भएको ।

21

24

आ.ब॰ २०७७/७८ िा सञ्चालि गिीिे
25

काययक्रिहरूको कायायन्त्ियिको एकीकृि
कायययोजिा प्रकाशि(अन्त्य)

26

चालु आ.ि. 2077/78 को एवककृि
कायय-योजिा मििायण गिी 2077
साउि 1 गिे िै साियजमिकीकिण
गिीएको।

डाटा सेन्त्टि ि क्लाउड सेिाको प्रभािकािी

ICT Policy को Review भई

सञ्चालिका लामग क्लाउड िीमि िजुि
य ा(अन्त्य)

प्रमििेदि ियाि भएको ।
परपमरकासुँग सम्िल्न्त्िि सं र्
सं स्थाहरूलाई सशिय अिुदाि िकि
प्रदाि गिय परकारििासुँग सम्िल्न्त्िि
सं र् सं स्थाहरूलाई अिुदाि िथा

27

परकारििासुँग सम्बन्त्िीि सं र् सं स्थाहरूलाई
अिुदाि(अन्त्य)

आमथयक सहयोग विििणसम्िन्त्िी
काययविमि, २०७३ बिोल्जि अिुदाि
िा सहायिा िकििाट सञ्चालि गिय
सवकिे काययक्रिको अििािणा/
प्रस्िाि िाग गिेसम्िन्त्िी ियािी
भईिहे को।
चालु आ.ि.िा अिुदािबाट सञ्चालि

28

चलल्चर कलाकाि सं र्को भिि मििायणका

गिे काययक्रिको अििािणा पर,

लामग चलल्चर विकास बोडय िाफयि्

सञ्चालि गिे वक्रयाकलाप ि सो को

अिुदाि(अन्त्य)

कायययोजिा सवहिको प्रस्िाि िाग
गिीएको

िारिणी प्रसाद कोइिाला सञ्चािग्राि स्थापिाथय
29

भिि मििायणको लामग िे मडयो िेपाललाई
ुँ ीगि सशिय अिुदाि (भिि मििायण)
पूज

32

िे मडयो िेपालसुँग सम्झौिा गिी पवहलो
वकस्िा िकि मिकासाका लामग लेिी
पठाईएको।
FM, TV, Cable Operator/ Distributor को
30

अिुगिि,
मििीक्षण (अिुगिि िुलयाङ्कि िथा काययक्रि

काभ्रे ि मसन्त्िुपालचोक ल्जललाको
विक्िेन्त्सी अिुगिि भएको |

कायायन्त्ियि भ्रिण िचय)
31

िाविय परकारििा पुिस्काि (प्रशासमिक
िचय)(अन्त्य)
विज्ञापि बोडय गठि भए पश्चाि
विद्युिीय सञ्चाि िाध्यिबाट विििण गिीिे

32

लोककलयाणकािी
विज्ञापि(अन्त्य)

बोडयबाट लोककलयाणकािी विज्ञापि
सम्बन्त्िी कायय अल्र् बढाउि मिदे शि
भएकोले लोककलयाणकािी
विज्ञापिसम्िन्त्िी कायय हाल
यथाल्स्थमििा िहेको।
िेपाल सिकाि (ि.प.) बाट भएका
मिणययहरू िन्त्रालयका सल्चिज्यू,
िहाशािा प्रिुि, सूचिा िथा प्रसािण

33

िल्न्त्रपरिषद्का मिणययहरू साियजमिक गिे
परकाि सम्िेलि(अन्त्य)

विभागका िहामिदे शक ि विमभन्न आि
सञ्चाि िाध्यिका परकािहरूको
उपल्स्थमििा िाििीय िन्त्रीज्यूबाट
िन्त्रालयको सभा हलिा मियमिि
रूपिा मिणययहरू साियजमिवककिण
गिीएको।

34

प्रिक्ताहरूसाग अन्त्िवक्रयया(अन्त्य)
िेपाल सिकाि (िा. िन्त्रीस्िि) मिमि
२०७६।०१।१७ गिेको
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साियल्जिक सेिा प्रसािण (PSB) सं स्था
स्थापिा सम्बन्त्िी कायय(अन्त्य)

मिणययािुसाि गदठि साियजमिक सेिा

प्रसािण (PSB) स्थापिा ियािी सुझाि
समिमिलाई िै मििन्त्िििा
ददइएको।िेपाल प्रशासमिक प्रल्शक्षण
प्रमिष्ठािबाट पेश भएको PSB सबन्त्िी
प्रमििेदि उपि छलफल भईिहे को।

36

िाविय परकारििा पुिस्काि(अन्त्य)
विज्ञापि बोडयको कायायलय स्थापिा
भएको ि बोडयको कायय सञ्चालिका

37

विज्ञापि बोडय स्थापिासम्बन्त्िी कायय(अन्त्य)

लामग कियचािीहरूको व्यिस्थापि
गिीएको छ भिे
पदामिकािी(सदस्यहरू) मियुल्क्त सिेि
भएकोछ।
33

ियाुँ ऐि/मियि िथा काययविमिहरूको िजुि
य ा
38

िथा िौजुदा ऐि मियिहरूको

मििन्त्िि भइिहे को ।

सं शोिि/परििाजयि(अन्त्य)
39
40

National Frequency Allocation Plan ियाि
गिे(अन्त्य)
िेभसाइट सञ्चालि िथा सुिाि(मियमिि सुिाि
िचय)
इन्त्टििेटलाई आिािभूि/अत्यािश्यक सेिाको

41

रूपिा स्थावपि गिे सम्बन्त्ििा अध्ययि
(मडल्जटल िेपाल पहल सं केि ०१.०१)

पिािशयदािासुँग सम्झौिा भइ
कायायदेश ददइसवकएको

प्रभािकािी साियजमिक सेिा प्रिाहको लामग
42

उच्चगमिको इन्त्टििेट किेल्क्टमभवट पुर्याउिे
सम्बन्त्ििा अध्ययि (मडल्जटल िेपाल पहल

सम्झौिा गिी कायायदेश ददइसवकएको

ि कायय सम्पादि भइिहे को।

सं केि ०१.०५)
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ICT Day ििाउिे(अन्त्य)
सिकािी मिकायिा सूचिा प्रविमि सम्बन्त्िी

44

प्रणाली सञ्चालि िथा व्यिस्थापि सम्बन्त्िी
काययविमि (ददग्दशयि) िजुि
य ा

१. िाविय सूचिा आयोगको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
1

ल्जललाल्स्थि कायायलय प्रिुि, सूचिा अमिकािी
लगायिसुँग अन्त्िवक्रयया
स्थािीय िहका जिप्रमिमिमि सिुदाय एिि्

2

सिूहहरूसुँग सूचिाको हकसम्बन्त्िी अन्त्िवक्रयया

कोमभडको कािणले हुि िसकेको

अििािणापर ियाि भएको

काययक्रि

3

4

5

6

7
8

टे मलमभजििाफयि सूचिाको हकसम्बन्त्िी

प्रस्िाि िाग भई सम्झौिा सम्पन्न

काययक्रि उत्पादि ि प्रसािण

भएको

िे मडयोिाफयि सूचिाको हकसम्बन्त्िी काययक्रि

प्रस्िाि िाग भई सम्झौिा सम्पन्न

उत्पादि ि प्रसािण

परपमरकािा जािकािीिूलक सािग्री प्रकाशि

िावषयक प्रमििेदि लेिि िथा छपाइ (िेपाली
िथा अंग्रेजी)
सञ्चािकिी अमभयन्त्िा पेशागिसं र् सं स्थािाफयि
सूचिाको हकसम्बन्त्िी काययक्रि

भएको

प्रस्िाि िाग भई सम्झौिा सम्पन्न
भएको

िावषयक प्रमििेदि ियाि भएको
अििािणापर ियाि भई सम्झौिा हुिे

चिणिा िहेको

आयोगको बुलेवटि प्रकाशि
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आयोगको बुलेवटि ियाि भई प्रेसिा
पठाउिे क्रििा िहेको
2. हुलाक सेिा विभागको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:

1

विश्ि हुलाक ददिस ििाउिे

विविि काययक्रि गिी विश्ि हुलाक
ददिस ििाईएको।

मिजी िथा व्यिसावयक रूपिा सं चामलि
कुरियि सेिाहरूको सं िक्षण,सम्िियि ि
2

मियििका लामग िेपाल सिकािका िफयबाट
बिाईिुपिे िापदण्ड िथा मिदे ल्शका िजुि
य ा
गिे

3

IPS.Post सञ्चालि सम्बन्त्िी िामलि

4

वफलाटे मलक सोसाइटीलाई अिुदाि

क) गोश्वािा हुलाकको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
असोज िवहिाको २३ गिे िदािुसाि
October 9 िारििका ददि पिे को
1

विश्व हुलाक ददिस ििाउिे

विश्व हुलाक ददिस ििाइएको िथा
ित्सम्िन्त्िी काययक्रि सम्पन्न
गिीएको।
सािूवहक िामलि सञ्चालि गियको
लामग हुलाक प्रल्शक्षण केन्त्द्रिाफयि

2

PITS िामलि सञ्चालि गिे

ZOOM िाट िामलि सञ्चालि गिे
काययविमि बन्त्दै गिे को ।

ि) केन्त्द्रीय वटकट भण्डाि िथा वफलाटे मलक ब्यूिोको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
1

फोटो सं कलि

ग) हुलाक प्रल्शक्षण केन्त्द्रको चालु िचय अन्त्िगयिका
काययक्रिहरू:
१

िामलि काययक्रि

क

सेिाकालीि िामलि

ि

िेित्ृ ि क्षििा विकास िामलि

ग

हलकािा उत्प्रेिक िामलि

र्

काउन्त्टि िथा डाक व्यिस्थापि िामलि

ङ

सफ्टिेयि िथा सूचिा प्रविमि सम्बन्त्िी िामलि

च

हुलाकी पुििायजगी काययक्रि

छ

अमभिुिीकिण िामलि (िा सु िरिदाि स्िि)

िामलि काययक्रि सम्पन्न िभएको।
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ज

अमभिुिीकिण िामलि (अमिकृि स्िि)

२

हुलाक पमरका छपाई कायय गिे

३

क्यालेण्डि प्रकाशि

४

िामलि प्रभािकारििा, सम्भाव्यिा, अध्ययि ि
िथ्याङ्क सं कलि भ्रिण

र्) हुलाक मिदे शिालयहरूको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
१

विश्ि हुलाक ददिस ििाउिे

विविि काययक्रि गिी विश्ि हुलाक
ददिस ििाईएको।

ङ) केल्न्त्द्रय ििादे श कायायलयको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
ििादे श िथा बचि बैँ क सेिा कम्प्युटि
1

सफ्टिेयि अपग्रेड सपोटय एण्ड िेन्त्टे िेन्त्स एिं
डाटा ईन्त्री ि िामलि

सम्झौिा एिं कायायदेश ददई कायय शुरु
गिे प्रकृयािा िहेकांे ।

3. सूचिा िथा प्रशािण विभागको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
1
2
3
4
5

दुगि
य क्षेरिा काययिि परकािहरूको क्षििा

काययक्रिको प्रस्िाि ियािीको क्रििा

अमभिृवि काययक्रि ।

िहेको

पुििाजयगी िामलि िथा अन्त्िवक्रयया हुलाक
सिेि
िावषयक प्रमििेदि लेिि िथा छपाई

काययक्रि ियािीको चिणिा िहे को ।
प्रमििेदि प्रकाशिको लामग िुद्रण
विभागिा पठाइएको ।

एफ एि िथा टे मलमभजि सञ्चालि मिदे ल्शका
मििायण
अपाङ्गिा भएका व्यल्क्तलाई आिािभुि िे मडयो
उदर्ोषण ि परकािीिा िामलि काययक्रि

काययक्रि ियािीको चिणिा िहे को ।
िुद्रण विभागबाट छपाई हुिे व्यिस्था

6

िेपाल परिचय पुस्िक (अन्त्य)

7

र्ुम्िील्शविि काययक्रि (अन्त्य)

काययक्रिको प्रस्िाि ियाि भएको ।

8

एम्याचोि िे मडयो लाइसेन्त्स परिक्षा सञ्चालि

सूचिा प्रकाशिको क्रििा िहे को ।

9

फोटो सं कलि (अन्त्य)

फोटो सं कलि कायय िभएको।

10

परकाि दुर्ट
य िा बीिा (अन्त्य)

11

िेपाल द्वै िामसक प्रकाशि (अन्त्य)

भएको ।

वििा कम्पिी छिौट भइ सम्झौिा
भएको ।
िुद्रण विभागबाट छपाई हुिे ि

प्रकाशि ियािीको अल्न्त्िि चिणिा
िहेको ।

12

लोक कलयाणकािी विज्ञापि गिे िापि् सञ्चाि
गृहलाई ददइएको अिुदाि

4. िुद्रण विभागको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
1

काययक्रि िचय (िावषयक प्रमििेदि प्रकाशि

िावषयक प्रमििेदि प्रकाशि सम्बन्त्िी

िथा छपाइय ि मिजाििी सेिा दपयण)

कायय भएको।

5. सुचिा प्रविमि विभागको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
1

सफ्टिेयि, इन्त्टििेट, इिेल, िेबसाइट अपडेट
(ssl िरिद सिेि) िथा िियि िथा समभयमसङ्ग
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गिे, कम्प्युटि, फोटोकवप, आन्त्िरिक, फोि
िियि िथा समभयमसङ्ग सेिा किाि
2

डोिेि िल्जिेशि ि मियििको लामग आिश्यक

RFP सम्िन्त्िी कागजाि ियाि भै

पूिायिाि

िहेको ।

विमभन्न सिकािी मिकायका कियचािीहरूलाई
3

सूचिा प्रविमिसम्बन्त्िी दक्षिा अमभिृवि िामलि
(Security, Audit, IT Management,
Application Development, Network,
Database etc))

कायय िभएको।

License हरू िरिद भएको ि
कामियक िसान्त्िसम्ि २१ िटा
सिकािी मिकायका २१ िटा
सूचिा प्रविमि प्रणालीहरूको
Security Audit सम्पन्त्ि भएको।
1.

कायायलयको िाि

िाविय परिचयपर िथा
पञ्जीकिण विभाग, मसं हदिबाि,
काठिाडौं

2.

भाषा आयोग, शङ्खिूल, काठिाडौं

3.

अध्यागिि विभाग,
कामलकास्थाि, काठिाडौं

4.

िक्षा िन्त्रालय, मसं हदिबाि,
काठिाडौं

5.
Government Cloud को Audit Review
4

लगायि सिकािी मिकायहरूको मसस्टि
सफ्टिेयि, Website हरूको अमडट गिे

ल्शक्षा, विज्ञाि िथा प्रविमि
िन्त्रालय, मसं हदिबाि, काठिाडौं

6.

विशेष आमथयक क्षेर प्रमिकिण,
बबििहल, काठिडौं

7.

िाविय वकिाबिािा (मिजािमि)

8.

अथय िन्त्रालय, मसं हदिबाि,

9.

िगि विकास कोष, ियाुँ बािेश्वि,

काठिाडौं
काठिाडौं

10. िािग्राि िगिपामलका, पिासी,
ििलपिासी
11. मसिािचोक गाउुँ पामलका, छाप्रोक,
गोििा
12. िाविय योजिा आयोग,
मसं हदिबाि, काठिाडौं
13. ल्चवकत्सा ल्शक्षा आयोग, सािो
दठिी, भक्तपुि
14. िाविय सूचिा प्रविमि केन्त्द्र
15. सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमि
िन्त्रालय
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16. िवहला, बालबामलका िथा ज्येष्ठ
िागिीक िन्त्रालय
17. अन्नपूणय गाउुँ पामलका, कास्की
18. भूमि व्यिस्था, सहकािी िथा
गिीबी मििािण िन्त्रालय
19. िुद्रण विभाग
20. सुििषी िगिपामलका
21. शुक्लाफाुँटा िगिपामलका
E-Government, सिन्त्िय िथा प्रियिि
5

काययक्रि (GEA कायायन्त्ियि, Government
Cloud, Security सिेि)

6. प्रेस काउल्न्त्सल िेपालको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
ििीजा प्रकाशिको अल्न्त्िि चिणिा
1

परपमरका िगीकिण

िहेको ि आ.ि.०७६।७७ को
परपमरकाको लामग आिेदि फािि
भिे सूचिा प्रकाल्शि गिीएको ।

2
3
4

प्रकाशि सं वहिा िावषयक प्रमििेदि अंग्रज
े ी
बुलेवटि छपाई

परकाि आचािसं वहिा प्रल्शक्षक/प्रल्शक्षण
उपसमिमिगि मिमडया सं िाद स्थािीय
श्रिजीिी सावहत्यसिेि
काउल्न्त्सलबाट विमभन्न वििािा ददइिे
पुिस्काि छिोट कायय सम्पन्न

5

िावषयकोत्सि ि वििागि पुिस्काि

भइसकेको ि काउल्न्त्सलको यही
असोज ६ गिे हुिे िावषयकोत्सि

काययक्रि एक सिािोहबीच सम्पन्न
भएको ।
6

कियचािी अिकाश कोष िृवि

कोष िृवि भएको ।
सञ्चािसुँग सम्बन्त्िीि पूिािा
उपकिणहरुिः िे मडयो, टे मलमभजि,
टे मलफोि, क्याििा, आिा सेट,
टाईपिाईटि, पेजि, प्रेस ि प्रेससुँग
सम्बन्त्िीि अन्त्य सािग्री ऐमिहामसक

7

अध्ययि अिुसन्त्िाि/प्रेस सङ्ग्रहालय

पुस्िक, ल्चर÷िल्स्िि लगायिका
सािग्री िहे को भए काउल्न्त्सलिा
उपलब्ि÷जािकािी गिाउि हाददयक
अिुिोि गदै सूचिा प्रकाशि गिी
सािग्रीको लामग विमभन्न सर्सस्था
व्यल्क्रलाई अिुिोि गिीएको ।

8

System िथा अन्त्य िियि सं भाि ि सुिक्षा

9

िोज िथा अिुसन्त्िाि ि पुस्िक प्रकाशि
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परकाि आचािसं वहिा प्रचाि प्रसाि
10

सचेििासम्बन्त्िी काययक्रि परकाि
आचािसं वहिा विमभन्न भाषािा प्रकाशि

11

परकाि आचािसं वहिा जागिण, मिमडयाप्रमिको
ु ाई ३२ ल्जलला
जिगुिासो सुिि

परकाि आचािसं वहिा २०७३
(सं शोिि २०७६) िैमथली भाषा ि
िेपाल भाषािा अिुिाद गिी प्रकाशि
भईसकेको ।
बािा, पसाय, िकिािपुि, दोलिा,
िािेछाप ि मसन्त्िुली गिी जम्िा ६
ल्जललािा काययक्रि सम्पन्न भएको ।

7. िाविय सिाचाि समिमिको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
िोजी िथा आलेि सिाचाि ि
1

आलेि सिाचाि

फोटोलाई प्राथमिकिाका साथ

सम्प्रेषण गिे काले आिजििा सुसूचीि
भएको
मभमडयो अमडयो स्टुमडयो मििायणसवहि
उपकिण जडाि भइसकेको अिस्थािा
कोमभड-१९ का सं क्रिणका कािण
िामलिको व्यिस्था गिय िसवकएकाले

2

मभमडयो ल्क्लप सञ्चालि

हाल मभमडयो क्लीप सम्प्रेषण िभएको।

परिल्स्थमि अिुकूल भएपमछ मभमडयोिा
सं लग्ि

जिशल्क्तलाई

िामलिको

व्यिस्था गिी मभमडयो क्लीप सम्प्रेषण
गिे ियािी िहे को
3

मडल्जटल अकायइभ

8. न्त्यूििि पारिश्रमिक मििायिण समिमिको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
1

ल्जलला स्ििीय अन्त्ििवक्रया २० िटा ल्जलला

लागि अिुिाि अिुसाि ियाि गिी

स्िीकृि भएको

अििािणा पर ियाि भई स्िीकृि
भएको िि COVID 19 को कािण
काययक्रििा २० जिा भन्त्दा बढी
2

सञ्चाि उद्यिीहरूसुँग अन्त्ििवक्रया - १ पटक

सहभागी गिाउि िमिलिे भएकोले
काययक्रि हुि िसकेको , कोिोिा
भाईिस सं क्रिण कि हुिासाथ

काययक्रि गिे योजिा भएको ।
लागि अिुिाि ियाि गिी स्िीकृि
भएको िि कोिोिा भाईिस COVID 19 को कािण काययक्रििा २० जिा
3

प्रादे ल्शक अन्त्ििवक्रया ७ िटा

भन्त्दा बढी सहभागी गिाउि िमिलिे
भएकोले काययक्रि हुि िसकेको ।
कोिोिा भाईिस सं क्रिण कि

हुिासाथ काययक्रि गिे योजिा
भएको।
4

श्रिजीिी परकाि सम्बन्त्िी अिुसन्त्िाि
(अध्ययि÷सिेक्षण÷अिुसन्त्िाि)

TOR ियाि भई स्िीकृि भएको
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5

िावषयक प्रमििेदि लेिि िथा छपाई

9. िाविय सूचिा प्रविमि केन्त्द्रको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
1

सिकािी िेटिकय ि अल्प्टकल फाइिि
व्यिस्थापि (अन्त्य)

10. प्रिाणीकिण मियन्त्रकको काययलयको चालु िचय अन्त्िगयिका काययक्रिहरू:
1

Training for staff

िभएको
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परिच्छे द- पाुँच
५.1 िाविय विकास सिस्या सिािाि समिमिको ४८ औ ँ िैठकिा पेश गिे विषयहरु:
2077 िागय २३ गिे सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमििन्त्रीज्यूको अध्यक्षिािा बसेको िन्त्रालयस्ििीय विकास
सिस्या सिािाि समिमि िथा प्रथि चौिामसक सिीक्षा िैठकको मिणययािुसाि िाविय विकास सिस्या सिािाि
समिमिको ४८ औ ँ िैठकिा पठाउिे विषयहरू दे हायबिोल्जि िहे का छि्।
क्र.सं .

सिस्या

सिािािका उपाय

1

गण्डकी प्रदे श ि लुल्म्बिी प्रदे श िा अल्प्टकल फाइबि मबर्छ्याउि

Optical Fiber विच्र्छ्याउिे कायय पन्त्िौं

िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिण ि यूिाइटे ड टे लकि (UTL) बीच सम्झौिा

योजिाको

कायायन्त्ियिको अिस्था िपमसल बिोल्जि िहे को :

"मडल्जटल िेपाल िेििकय" को िेरुदण्डको

िपमसल
प्रामिकिण ि UTL बीच मिमि 8 may, 2017 (२०७४/01/25)
िा सम्झौिा भएको ।
• मिमि २०७५/08/05 िा UTL लाई सम्झौिा भएको १८
िवहिा मबमिसक्दा पमि प्रगमि शू न्त्य दे ल्िएकोले स्पष्टीकिण िाग
गिीएकोिा उक्त सं स्थाबाट मिमि २०७५/0८/११ िा जिाफ
प्राप्त भएको।
• मिमि २०७६/0१/१5 िा सम्झौिाको सिायािमि २ िषय थप
गिय सेिा प्रदायकबाट अिुिोि भएको ।
• सम्झौिाको RFA (Request for Application) अिुसाि Phase I
(Midhill Highway and 30% of hilly Districts) अन्त्िगयिको कायय
१२ िवहिा मभरिा सम्पन्न गिुय पिे ि Phase II (Mountainous,
70% of Hilly and Tarai Districts) अन्त्िगयिको कायय बाुँवक १२

िवहिामभरिा सम्पन्न गिुय पिे गिी कूल २४ िवहिािा सम्पूणय
कायय सम्पन्न गिुय पिे उललेि भएकोिा उक्त काययको सिीक्षा
शून्त्य प्राय: दे ल्िएको ।

मिजको 24 Dec, 2018 परबाट प्रामिकिणिा प्राप्त

Revised

Schedule अिुसाि मिजबाट प्रमििििा गरिए बिोल्जि िीि िवहिािा
सम्पन्न गिे भिी कबुल गिे को Duct ि fiber को Procurement,
Land acquisition, Civil works लगायिका काययको सिेि सिीक्षा
गदाय सिेि भौमिक प्रगमि शून्त्य प्राय िहेको। मिजबाट आयोजिा
सम्पन्न

हुिेिा

प्रामिकिण

विश्वस्ि

हुि

िसकेकोले

मिजसुँग

प्रामिकिणले मिमि २०७४/01/25 िा गिे को सम्झौिाको अिमि
थप िगिे मिणयय मिमि २०७६/01/2४ भएको साथै उक्त
सम्झौिासुँग सम्बन्त्िीि PG ि APG सिेि जफि गिे ि उक्त
िण्डको

लामग

पुि:

आयोजिा

रूपिा िहे को ि यो विषय सम्िामिि

• गण्डकी प्रदे श ि प्रदे श िं. ५ िा अल्प्टकल फाइबि मबर्छ्याउि

गदाय भौमिक प्रगमि

रुपान्त्ििणकािी

सियसापेक्षरूपिा

RFA (Request for

Application) ियाि गिे मिणयय भएको।
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सिोच्च अदालििा विचािािीि िहेको हुुँदा
यो सिस्या िे हेको छ ।

क्र.सं .

सिस्या

सिािािका उपाय

सोही मिणययािुसाि मिमि २०७६/01/2४ िा श्री कुिािी बैंक
मलमिटे डलाई PG ि APG सिेि जफि गिय पराचाि गिीएको ।
प्रामिकिणको मिमि २०७६/01/2४ को मिणयय सम्बन्त्ििा
सम्िामिि

सिोच्च

अदालिबाट

मिमि

२०७६/01/2९

िा

अन्त्िरिि आदे श यथाल्स्थमििा िाख्ने गिी जािी भएको अि: गण्डकी
प्रदे श ि लुल्म्बिी प्रदे श िा अल्प्टकल फाइबि मबर्छ्याउिे सम्बन्त्ििा
सिस्या सृजिा भएको ।
2

िेपाल सिकािबाट स्िीकृि “मडल्जटल िेपाल िेििकय, २०७६”

“मडल्जटल

कायायन्त्ियका लामग विमभन्न साि िटा िन्त्रालयको सिन्त्ियिा

कायायन्त्ियिका लामग सबै िन्त्रालय ि

परियोजिा प्रस्िाि ियाि गिे कदठिाई भएको

केन्त्द्रीयस्ििका

िेपाल

िेििकय,

२०७६”

मिकायहरूबाट

आफ्िो

कायय क्षेरमभर पिे मडल्जटल पहलहरू
कायायन्त्ियिका

लामग

ल्शक्षा,

स्िास्थय,

कृवष, पययटि, उजाय, शहिी विकास ि वित्त
क्षेरसम्बन्त्िीि

काययक्रिहरूको

कायायन्त्ियिका लामग सिन्त्िय हुि ।
3

ियाुँ सडक मििायण िथा पुिािो सडकको विस्िाििा िेपाल

पूिायिाि

टे मलकिका Public Switched Telephone Network (PSTN),
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), Fiber To The Home

मिकायहरूले

(FTTH), Underground Cable (copper/optical)
अिुलिीय

क्षमि

ु ो
हुिक

साथै

पटक-पटक

ि पोलहरूिा

सेिाहरू

भईिहे कोले अन्त्य पक्षहरू सिह िेपाल टे मलकिले

अिरुि

िोक्सामिको

क्षमिपूमिय पाउि िसकेको ।
4

5

6

मििायण

गदाय

सिोकाििाला

अमििाययरूपिा

टे मलकिसुँग

सिन्त्िय

टे मलकिको

पूिायिाििा

गिी
क्षमि

िेपाल
गिे

िथा

पुर्याउिे

पक्षले सेिा अिरुि भएिापि् िोक्सािीको
क्षमिपूमिय अन्त्य पक्षलाई ददएसिह भिाइददिे
व्यिस्था गिे ।

िि िथा मिकुन्त्ज क्षेरहरूबाट टािि िथा भिि मििायण गिय ि

अत्यािश्यक सेिा विस्िािको लामग िि

अल्प्टकल फाइबि मबर्छ्याउि िपाउुँ दा त्यस्िा क्षेरिा िोबाइल

िन्त्रालय

टािि विस्िाि हुि िसकेको ि अल्प्टकल फाइबि मबर्छ्याउिे कायय

प्रवक्रया पेश गिी अिुिमि िाग भएको ३०

ि

अन्त्िगयि

मिकायहरूबाट

अिरुि हुि पुगेको |

(िीस) ददिमभर अमििायय अिुिमि ददिे

अल्प्टकल फाइबि मबस्िाि िथा ब्रोडब्याण्ड मबस्िािको लामग सम्बि

अल्प्टकल फाइबि मबस्िाि िथा ब्रोडब्याण्ड

व्यिस्था हुिपु िे ।

मिकाय ( सडक, विद्युि)् ले Right of Way(RoF) को प्रबन्त्ि सियिा

सेिा विस्िािका लामग Right of Way को

िगिीददिे l

व्यिस्था गिे ि िार पूिायिाि मििायण ि

विद्युि ् प्रामिकिणले विद्युि पोलको भाडा अत्यामिक िृवि गिी उक्त

विद्युि ् पोलको भाडादििा पुिििलोकि

भाडा िमििे सम्ि Optical Fiber िाख्न िदददा ब्रोडब्याण्ड मबस्िाििा

गिी िैज्ञामिक भाडादि कायि गिे ि अन्त्य

वढलाइ भएको l

साियल्जमिक

िियिसम्भािको कायय हुिपु िे

मिकायले

लागि

प्रभािकारिरूपिा सेिा विस्िाि गियसक्िे
अिस्था मसजयिा हहुिपु िे ।

7

केही स्थािीय िहहरूले िोबाइल टािि स्थापिा गदाय कािूिविपिीि
स्थािीय किहरू िाग भएको (बिेपा, िुमलिेल, पाुँचिाल, ककिी,
बेलकोट गवढ िुिाकोट, िाददङ, मसन्त्िुली)
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परिपर गिी यस प्रकािको कि मलि
िपाउिे व्यिस्था गिुप
य िे ।

५.2 MDAC का मिणययहरू
2077 िागय २३ गिे सञ्चाि िथा सूचिा प्रविमििन्त्रीज्यूको अध्यक्षिािा बसेको िन्त्रालयस्ििीय
विकास सिस्या सिािाि समिमि िथा प्रथि चौिामसक सिीक्षा िैठककका मिणययहरुिः-

1.

िाविय साईिि सुिक्षाको ल्स्थमिलाई िध्यिजि गिी िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिणले सूचिा प्रविमि विभागसुँग
सिन्त्िय गिी 3 िवहिा मभर साईिि सुिक्षा वििेयकको िस्यौदा ियाि गिी िन्त्रालयिा पेश गिे।

2.

अिलाईि सञ्चाि िाध्यिको मियििलाई प्रभािकािी बिाउि सूचिा िथा प्रसािण विभागले िौजुदा
मिदे ल्शकािा गिुप
य िे सुिािका विषयिा सिोकाििालहरूसुँग छलफल गिी 2 िवहिामभर प्रमििेदि पेश
गिे।

3.

विज्ञापि िवहि प्रसािण (Clean feed) को प्रभािकािी कायायन्त्ियिका लामग सञ्चाि िहाशािा ि सूचिा
िथा प्रसािण विभागले काययदलबाट सुझािहरू मलई अिैि प्रसािण िोक्िे उपायहरू सम्बन्त्ििा 30(िीस)
ददिमभर सुझािसवहिको प्रमििेदि पेश गिे।

4.

विज्ञापििवहि प्रसािण (Clean feed)सुँग सम्बन्त्िीि िि Clean feed िा Link िभएका प्रसािण सं स्थाहरूको
अिुगिि गिी 30 ददिमभर

Clean feed िा Link गिे व्यिस्था विक्िेन्त्सी विश्लेषण िथा व्यिस्थापि

िहाशािाका 2 िटै शािा प्रिुिको िेित्ृ ििा सूचिा प्रसािण विभागको प्रमिमिमिसिेि सिािेश गिी गिे
व्यिस्था सो िहाशािाले मिलाउिे।

5.

YouTube ि Online Television को मियििका लामग िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिणले सूचिा िथा प्रसािण
विभागसुँग सिन्त्ियिा काययविमि ियाि गिी 2 िवहिामभर पेश गिे।

6.

िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिणले दे हाएका आयोजिाहरूलाई उच्च प्राथमिकिािा िािी कायायन्त्ियिलाई िीव्रिा
ददिे।
क) िध्यपहाडी लोकिागयिा अल्प्टकल फाईबि विच्र्छ्याउिे काययको प्रगमि दोस्रो चौिामसकमभर लक्ष्यअिुसाि
2425 वक.मि. हुिे गिी सम्पन्न गिे
ि) 2077 पौष िसान्त्िमभर ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्िािको कायय सम्पन्न गिे।
ग) 2077 पौष िसान्त्ि मभर सािुदावयक िाध्यमिक विद्यालयिा कम्प्युटि लयाि स्थापिा गिे कायय सम्पन्न
गिे।
र्) यस आ.ि.को दोस्रो चौिामसक मभरै Mobile Device management System सञ्चालििा लयाउिे।
ङ) काठिाडौं उपत्यकाका 15 स्थािका सेिाप्रदायक सं स्थाहरू(दूिसञ्चाि/इन्त्टििेट/प्रसािण सं स्थाहरू)का
िािहरू भूमिगि गिे कायय अगामड बढाउिे।

7.

ु भि विस्िाि गिे कायय
िेपाल दूिसञ्चाि कम्पिी मलमिटे डले 2077 फागुि िसान्त्िमभर 4G/LTE सेिा िुलक
सम्पन्न गिे ि FTTH सेिा विस्िािलाई उच्च प्राथमिकिािा िािी िीब्रिाका साथ कायायन्त्ियि गिे।

8.

दे हाएका मिकायहरूले दे हाएका विषयसुँग सम्बन्त्िीि काययविमि ियाि गिी 1 िवहिा मभर स्िीकृिका लामग
िन्त्रालयिा पेश गिे।
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िपशील
मस.िं.

9.

विषय

1

Government
Government

2

िागिीक एप्स

3

Digital
काययविमि

cloud

Nepal

ल्जम्िेिाि मिकाय
ि

Paperless सूचिा प्रविमि विभाग

कैवफयि
एक हप्तामभर

िाविय सूचिा प्रविमि केन्त्द्र
कायायन्त्ियिसम्बन्त्िी सूचिा प्रविमि िहाशािा,

सञ्चाि िथा सूचिा प्रविि िन्त्रालय

विक्िन्त्सी विश्लेषण िथा व्यिस्थापि शािाले National Frequency Allocation Plan(NFAP) को
अद्याविमिक िस्यौदा ियाि गिी ४५ ददिमभर स्िीकृिीका लामग पेश गिे।

10. िन्त्रालयअन्त्िगयिका सबै मिकायहरूको क्षििा विकासका काययक्रिहरू अिलाइि पिमिबाट सञ्चालि गिी
दोस्रो चौिामसक अिमिमभरै कायय सम्पन्न गिे। िेपाल दूिसञ्चाि प्रामिकिणले मडल्जटल साक्षििा
काययक्रिसिेि अन्त्य विमिबाट सम्भि िभएिा Online System बाट ित्काल शुरु गिी दोस्रो चौिामसक
मभरै सम्पन्न गिे।

11. चालु आ.ि.को प्रथि चौिामसकिा प्रस्िुि भएका विषयहरू विश्लेषण सवहि Compile गिी योजिा अिुगिि
िथा िूलयाङ्कि शािाले प्रमििेदि ियाि गिे।

12. चालु आमथयक िषयको िीमि िथा काययक्रि ि बजेट बक्तव्यिा उल्ललल्िि यस िन्त्रालयसुँग सम्िल्न्त्िि
ुँ ाहरू कायायन्त्ियिका लामग आफ्िो मिकायसुँग सम्िल्न्त्िि Mile stone हरूिध्ये पवहलो चौिामसक
बुद
अिमििा शुरु िभएका ित्काल शुरु गिे ि पवहलो चौिामसक अिमििा सम्पन्न हुिपु िे िि सम्पन्न िभएका

Mile stone हरू पौष िसान्त्िमभर सम्पन्न गिी सोको मलल्िि जािाकािी िन्त्रालयका सल्चिज्यूसिक्ष पेश
गिे।

13. िेरुजु फर्छ्यौटको कायय अत्यन्त्िै किजोि िहे को ि हाल ि.ले.प.को डोि लेिापिीक्षणका लामग सबै
कायायलयिा िवटएको अिस्थािा िेरुजु फर्छ्यौटको काययलाई उच्च प्राथमिकिािा िािी सबै मिकायले
डोिबाटै सं पिीक्षणको कायय गिाउिे।
ुँ ीगि िचय अत्यन्त्ि न्त्यूि दे ल्िएकाले दोस्रो चौिामसक अिमिमभर िोवकएको
14. प्रथि चौिामसक अिमििा पूज
ुँ ीगि िचय हुिे गिी काययक्रि कायायन्त्ियिको व्यिस्था सबै मिकायले मिलाउिे।
लक्ष्यअिुसाि पूज
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