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डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६
१. पृष्ठभूडम
नेपाल आडथकर् ववर्ासर्ो पूर्क सम्भावना भएर्ो उवकर भूडम हो। अथकतन्त्रर्ो वास्तववर् क्षेरर्ो उत्प्पादन र
उत्प्पादर्त्प्व वृवि गनक सवर्एमा मार ववर्ास र समृवि सम्भव छ। सुर्ासन, ववर्ास र समृिी हाडसल
गनक रािनैडतर्, नीडतगत तथा प्रर्ालीगत जस्थरता प्राप्त भएर्ो छ। तीव्र ववर्ास र उच्च आडथकर् वृविर्ा

लाडग समय सापेक्ष सूचना प्रववडिर्ो उपयोग गरी आडथकर् तथा सामाजिर् क्षेरमा रुपान्त्तरर् गनक
सवर्न्त्छ। पयकटन, उिाक, र्ृवष र वृहत्तर पूवाकिार डनमाकर् नै नेपालर्ो आडथकर् वृविर्ो मुख्य सं वाहर्
भएर्ोले यसर्ो पूर्क र उपयोगर्ो लाडगलाई प्रवविी ववर्ास एउटा प्रभावर्ारी माध्यम बनाउनुपने हुन्त्छ।

सं घीय लोर्ताजन्त्रर् गर्तन्त्रात्प्मर् सं वविान िारी भई तीनै तहर्ो डनवाकचन सम्पन्न भए पश्चात् गदित

ु र्ो ववर्ास र सुिारमा र्ेजन्त्ित छ। सन् २०२२ सम्ममा ववर्ासर्ील राष्ट्र तथा सन्
जस्थर सरर्ार मुलर्
ु बन्ने लक्ष्य तफक अग्रसर रहेर्ो
२०३० डभर ददगो ववर्ास लक्ष्य हाडसल गने र मध्यम आयर्ो मुलर्

छ। दे र्र्ा सामु रहेर्ा च ुनौतीहरूलाई सम्बोिन गने वृहत उद्देश्यर्ा साथ “समृि नेपाल, सुखी नेपाली”
र्ो रावष्ट्रय आर्ांक्षा हाडसल गनक अजघ बविरहेर्ो छ। “समृि नेपाल, सुखी नेपाली” र्ो पररर्लपनाले
समेटेर्ा पमुख क्षेरहरू दे हाय अनुसार रहेर्ा छन्।
(र्) पयकटन क्षेरर्ो ववर्ास गनक क्षमता डनमाकर्;

(ख) िल, यातायात, ऊिाक क्षेर र सूचना प्रववडि पूवाकिार डनमाकर्मा तीव्र िोि;
(ग) उत्प्पादन र उत्प्पादर्त्प्वमा अडभवृवि;

(घ) प्रत्प्येर् नागररर्लाई स्वास््य बीमा र डनिःर्ुलर् स्वास््य सेवार्ो व्यवस्था;
(ङ) चरम गररबी, डनरक्षरता र बेरोिगारीर्ो अन्त्त्प्य;

(च) युवा प्रडतभार्ो ववदे र् पलायनमा उलले ख्य र्मी ।

१.१ डिजिटल यारा
वव.सं . २०२८ र्ो रावष्ट्रय िनगर्नामा र्म््युटरर्ो प्रयोगबाट डिजिटल यारार्ो थालनी गरे र्ो नेपालले

वव.सं . २०७६मा मोबाइलर्ो पहुुँच १०० प्रडतर्त र इन्त्टरनेटर्ो पहुुँच ६० प्रडतर्तमा पुरयाएर डिजिटल

माध्यम प्रयोग सम्बन्त्िमा उलले ख्य सफलता हाडसल गरे र्ो छ। नेपाल दू रसञ्चार प्राडिर्रर्र्ो त्यांर्

अनुसार, नेपालमा सन् २०१७ मा मारै २२ लाख ५० हिार नयाुँ इन्त्टरनेट प्रयोगर्ताकहरू थवपएर्ा
ुँ र्ा सन्त्दभकमा सन् २०२५ डभर
छन्। आगामी र्ेही बषकसम्म यही वृविदर र्ायम रहेमा इन्त्टरनेट पहुच

चीन र भारत िस्ता िू ला अथतकन्त्र भएर्ा दे र्र्ो तुलनामा नेपाल पडन पुग्न सटने अपेक्षा गनक सवर्न्त्छ।
सामाजिर् सं िालर्ो बढ्दो लोर्वप्रयता नेपालमा इन्त्टे रनेट ववस्तारर्ो एर् प्रमुख र्ारर् हो, सरर्ारी, गैह्र

सरर्ारी तथा डनिी क्षेरबाट समेत प्रदान गने सेवाहरु डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गनक र्ुरु भैसर्ेर्ो

छ। अडिर्तम सरर्ारी सेवाहरु अनलाइन माध्यमबाट प्रदान गदै आइरहेर्ो अवस्था रहेर्ो छ। सन्
२०१८ र्ो िनवरीमा नेपालमा र्ररब ९३ लाख फेसबुर् प्रयोगर्ताक डथए भने यु-ट्युबमा दताक भएर्ा
६४ लाख भन्त्दा बिी प्रयोगर्ताक मनोरञ्जन डलने र श्रव्यदृ्य सामग्री आदानप्रदान गने र्ायकमा सं लग्न
रहेर्ो दे जखन्त्छ। is
at
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१.२ नीडत तथा डनयामर् आिार
सूचना र सञ्चार प्रववडिर्ा ववर्ास तथा प्रविकनर्ा लाडग नीडत, डनयम र डनयामर् डनर्ायहरुर्ो व्यवस्थाले
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ो आिार तयार गरे र्ो छ। वव.सं . २०७२ मा

लागू गररएर्ो रावष्ट्रय सूचना

तथा सञ्चार प्रववडि नीडतले नेपाली समािलाई सूचना र सञ्चार प्रववडि क्षेरमा भइरहेर्ो तीव्र प्रगडतर्ो
उपयोग गरी ज्ञान तथा सूचनामा आिाररत समाितफक रूपान्त्तरर् गनक खोिेर्ो छ। त्प्यसै गरी रावष्ट्रय
ब्रोिब्यान्त्ि नीडत, २०७१ ले दे र्भर ब्रोिब्यान्त्िर्ो पहुुँच पुरयाउन र उपलब्ि गराउन एउटा फ्रेमवर्क
अगाडि सारे र्ो छ।
साथै ववद्युतीय र्ारोवार ऐन २०६३, ववद्युतीय र्ारोवार डनयमावली, २०६४, दू रसञ्चार ऐन, २०५३
लगायतर्ा नीडतगत व्यवस्थाबाट सञ्चार तथा सूचना प्रववडि मन्त्रालयर्ा साथै सूचना प्रववडि ववभाग, रावष्ट्रय
सूचना प्रववडि र्ेन्त्ि र प्रमाजर्र्रर् डनयन्त्रर्र्ो र्ायाकलय, नेपाल दू रसञ्चार प्राडिर्रर् िस्ता सं स्थाहरुर्ो
व्यवस्था गररएर्ो छ।

१.३ मोबाइल प्रयोगमा वृवि
भौगोडलर् ववर्टता, प्रडतर्ूल आडथकर् अवस्था र रािनीडतर् अजस्थरता िस्ता थुप्रै च ुनौतीहरूर्ा र्ारर् ववगतमा
नेपालमा दू रसञ्चार पूवाकिारर्ो ववर्ास र ववस्तार सीडमत हुन पुगेर्ो डथयो। तथापी ववश्वव्यावप रुपमा प्रववडिमा
आएर्ो ववर्ास र नेपालर्ो नीडतगत व्यवस्थामा भएर्ो सुिारर्ो र्ारर् मोबाइल सेवा प्रदायर्हरूबाट
भएर्ो लगानीले दू रसञ्चारर्ो क्षेरमा उललेखनीय सफलता प्राप्त गरे र्ो छ।
पडछललो चार/पाुँच वषकमा अन्त्य एडसयाली दे र्हरू िस्तै नेपालले पडन मोबाइल सेवामा गुर्ात्प्मर् वृवि
हाडसल गरे र्ो छ। मोबाइलर्ो पहुुँच सन् २००९ मा २१ प्रडतर्त मार डथयो भने सन् २०१८ मा
१३३ प्रडतर्त पुगेर्ो छ।

१.४ इन्त्टरनेटर्ो ववस्तार
नेपालमा गत पाुँच वषकर्ो अवडिमा ६

ुँ च
ुँ ै गएर्ो
दे जख ९ प्रडतर्त र्ा दरले इन्त्टरनेटर्ो पह
ु वृवि हुद

दे जखन्त्छ। नेपाल दू रसञ्चार प्राडिर्रर्र्ा अनुसार, सन् २०१७ मा मार २२ लाख ५० हिार नयाुँ
ुँ च
प्रयोगर्ताकहरू इन्त्टरनेट पह
ु मा आबि भएर्ा डथए। नेपालमा सामाजिर् सञ्जाल (िस्तै, फेसबुर्, जववटर
र इन्त्स्टाग्राम) र अनलाइन सञ्चार ्ले टफमकहरू (िस्तै, व्हावसएप र आइएमओ) र्ो बढ्दो लोर्वप्रयता,
स्माटकफोनर्ो बढ्दो प्रयोग, युट्युब, म्युजिर् जस्िडमङ र इ-र्मर्क िस्ता सेवाहरुमा भएर्ो वृविले
ुँ च
इन्त्टरनेटर्ो तीव्र पह
ु ववस्तारलाई सहयोग पुरयाएर्ो दे जखन्त्छ।
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१.५ 4G सेवा
मोबाइल सेवा प्रदायर्हरूले इन्त्टरनेट िाटार्ो बढ्दो माग पूरा गनक आफ्ना पूवाकिारमा लगानी बिाउुँदै आएर्ा
छन्। सन् २०१७ मा सुरुआत भएर्ो 4G सेवार्ो ववस्तारमा र्ेजन्त्ित रहुँदै नेपालर्ा अग्रर्ी मोबाइल सेवा
प्रदायर्हरूले आगामी वषकसम्ममा सबै र्हरहरुमा सेवा पुरयाउने लक्ष्य डनिाकरर् गरे र्ो छ।
नेपालमा मोबाइल ब्रोिब्यान्त्ि सेवार्ो तुलनामा वफटस्ि ब्रोिव्याण्ि सेवार्ो पहुुँच न्त्यून छ। हाल, िेरै
इन्त्टरनेट सेवा प्रदायर्ले घरघरमा फाइबर ििान सुरु गरे र्ा छन् तथा िू ला र्हरहरूमा मार वफटस्ि
ब्रोिब्यान्त्ि सेवाहरू सीडमत रहेर्ो अवस्था छ। डिजिटल समािर्ो पररर्लपना अनुरूप सन् २०२०
सम्ममा ९० प्रडतर्त िनसङ्खख्यालाई

ब्रोिब्यान्त्ि इन्त्टरनेट सेवा

उपलब्ि गराउने गरी सेवा ववस्तार गने

र्ायक प्रारम्भ भएर्ो छ।

१.६ सामाजिर् सञ्जाल
नेपालमा इन्त्टरनेट पहुुँच ववस्तारर्ो प्रमुख र्ारर् मध्ये सामाजिर् सञ्जालर्ो बढ्दो लोर्वप्रयता एर् हो।
सामाजिर् सञ्जालर्ो प्रयोगमा दजक्षर् एडसयाली राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेर्ो छ।

१.७ ई-र्मर्क (e-commerce)
नेपालमा सन् २०१७ र्ो मे मवहनामा रहेर्ा ५६,२८६ भन्त्दा बिी वेबसाइटहरू मध्ये ४० हिार
व्यावसावयर् वेबसाइटहरू रहेर्ो पाइन्त्छ।1 आफ्नो अनलाइन उपजस्थडत बिाउन र आफ्नो व्यवसायलाई
ववश्वव्यापी रूपमा व्यापर् बनाउन िेरै व्यवसाय र सङ्गिनहरूले डिजिटल बिारीर्रर्लाई उपयोग गरे र्ा
छन्। डिजिटल भुिानी िस्ता सहयोगी वातावरर्र्ो सीडमतताले गदाक नेपालमा इ-र्मसकर्ो ववर्ास सङ्कुजचत
छ। तथावप भुिानीर्ो क्षेरमा क्रम भङ्ग गने अपेक्षा गररएर्ा वफन्त्टे र् स्टाटक अ्स (Fintech start-ups) र्ो
र्ुरुवातर्ा साथै नेपाल राष्ट्र बैंर्ले यस क्षेरमा सं चालन अनुमडत ददने व्यवस्था गरे सुँगै यो अवस्थामा
पररवतकन आएर्ो छ।
igital Nepal?

1

Nepal Country Commercial Guide, Export.gov
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१.८ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ो दूरदृवि, लक्ष्य र उद्देश्य
दूरदृवि
सुर्ासन, ववर्ास र समृविर्ा लाडग डिजिटल नेपाल
लक्ष्य
डिजिटल प्रववडिर्ो उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्प्पादन र उत्प्पादर्त्प्वमा अडभवृवि गरी अथकतन्त्रर्ा वृहत्तर
आयामहरुर्ो रुपान्त्तरर् गरी आिुडनर्ीर्रर् गने।
उद्देश्य




ज्ञानमा आिाररत समाि तथा डिजिटल अथकतन्त्रर्ा आिार डनमाकर् गनु।
क

डिजिटल प्रववडिर्ो अडिर्तम उपयोग गरी ववर्ास र समृविर्ा लक्ष्यहरु हाडसल गनु।
क

आम नागररर्लाई प्रदान गररने सावकिडनर् सेवा सरल र सहि रुपमा उपलव्ि गराउनु।

१.९ डिजिटल नेपाल र्ायकक्रम ववर्ास चक्र

तथ्याङ्र् सङ्र्लि / र्ायकशाला,
तथ्याङ्र् निवेश / प्रनतवेदि /

त्याङ्क सङ्कलन, ववश्लेषर्, मस्यौदा,

चित्राङ्र्ि / प्रनतललपप / संपादि

१

अनुवाद, अजन्त्तम प्रडतवेदन

२ समावेजर्र्रर्

फ्रेमवर्कर्ो मस्यौदा

फ्रेमवर्कर्ो लाडग रोिम्याप

३ सुझाव सवहतर्ो रोिम्याप

…
फ्रेमवर्कर्ो निरन्तर अिुगमि र
मुल्याङ्र्ि, प्रभाव आँर्लि र
आवश्यर् पररमार्कि

६ अनुगमन तथा
मुलयाङ्कन

Text
४ फ्रेमवर्क प्रडतपादनर्ो र्ायकप्रर्ाली

लागू भएर्ा पहलहरुर्ो
प्रभाव आुँर्लन

५…
र्ायाकन्त्वयन

…

र्ायाकन्त्वयन र बिेट

सम्बन्त्िी मागकजचरर्ो तयारी

डिजिटल नेपाल र्ायकक्रम ववर्ास प्रर्ालीलाई मुख्यत: ६ चरर्मा ववभािन गररएर्ो छ। डिजिटल नेपाल
फ्रेमवर्कर्ो ववर्ास, र्ायाकन्त्वयन र सरोर्ारवालाहरुसुँगर्ो डनरन्त्तर पृष्ठपोषर्र्ो प्रर्ृयालाई अवलम्बन गरी
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सूचना तथा सञ्चार प्रववडिर्ो अडिर्तम प्रयोगद्वारा नेपालर्ो समग्र ववर्ासर्ो लक्ष्यलाई साथकर् तुलयाउन
उललेजखत र्ायकप्रर्ाली अबलम्बन गररनेछ।

१.१० डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ा क्षेरहरु
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा िम्मा ८ वटा प्रमुख क्षेरहरु छनौट गररएर्ा छन्। ८ वटै क्षेरलाई समेवने
गरी नेपाललाई आडथकर् सामाजिर् प्रगडततफक डनदे जर्त गने उद्देश्यर्ासाथ िम्मा ८० वटा डिजिटल
पहलहरुर्ो पवहचान गररएर्ो छ। डिजिटल नेपालर्ा क्षेरहरु दे हायर्ो जचरमा दे खाइएअनुसार सं िालर्ो
रुपमा रहने छन्।

जचर: िायमण्ि सञ्जाल
१.१०.१ डिजिटल फाउन्त्िेर्न
डिजिटल नेपाल र्ायकक्रमर्ो आिार स्तम्भ डिजिटल फाउन्त्िेर्न हो िसमा इन्त्टरनेटर्ो पहुुँच ववस्तार,
डिजिटल साक्षरता र सुर्ासनर्ो लाडग ववद्युतीय सेवा उपलब्ि गराउने र्ुरा समेवटएर्ो छ। र्ेही वषकयता
इन्त्टरनेट पहुुँचमा

तीव्र वृवि भएतापडन उपलब्ि सेवार्ो साम्यक र पहुुँच तथा डिजिटल साक्षरता िस्ता

समस्यार्ा र्ारर् िेरै नेपालीहरू अझै पडन डिजिटल सेवा र सोबाट उपलबि हुन सटने अवसरबाट वजञ्चत
छन्। तसथक यो र्ायकक्रमले इन्त्टरनेट सेवार्ो पहुुँच सबै नागररर्मा उपलव्ि गराउने उदे श्य डलएर्ो छ।
१.१०.२ र्ृवष
डिजिटल नेपालर्ा र्ृवष क्षेरर्ा पहलहरुमा प्रववडिर्ो प्रयोग गरी र्ृवषमा लागत र्म तथा प्रडतफल
बिाउने र्ायकक्रमहरु रहेर्ा छन्। बिदो खाद्यान्न खपत िान्नर्ा लाडग र्ृवषर्ो उत्प्पादन तथा
उत्प्पादर्त्प्वमा बृवि गरी र्ृषर्र्ो आय बृवि गने र्ायकमा एडग्रटे र् (Agritech) लाई समािानर्ो रुपमा
बिावा ददने उद्देश्य डलइएर्ो छ।
१.१०.३ स्वास््य
िनतालाई गुर्स्तरीय आिारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गने राज्यर्ो उद्देश्यलाई स्वास््य क्षेरर्ा पहलले सहयोग
पुरयाउने लक्ष्य राखेर्ो छ। साम्यक, पहुुँच र गुर्स्तरीय स्वास््य सेवासुँग सम्बजन्त्ित समस्याहरूर्ो समािानर्ा
लाडग यो र्ायकक्रमद्वारा नागररर्ले डभडियो र्न्त्फरे न्त्स, इ - डसर्ाइ र मोबाइल स्वास््य
प्रववडिहरूबाट लाभ उिाउने लक्ष्य राखेर्ो छ।
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िस्ता डिजिटल

१.१०.४ जर्क्षा
डिजिटल नेपालले जर्क्षा क्षेरमा परर्र्ृत जर्क्षर् डसर्ाइ वातावरर्र्ो डनमाकर् िस्ता पहलद्वारा नयाुँ आडथकर्
अवसरहरूर्ो उपयोग गनक सटने मानव सं सािन तयार पाने उद्देश्य डलएर्ो छ। यसमा जर्क्षर्मा सहयोग गने,
डसर्ाइ सम्बन्त्िी अनुभवलाई समृि पाने र र्ैजक्षर् नडतिाहरूमा सुिार लयाउने िस्ता ववषयहरुमा डिजिटल प्रववडि
प्रयोगर्ा र्ुरा पदकछन्।
१.१०.५ ऊिाक
ऊिाक क्षेरर्ा डिजिटल पहलले मूलय घटाउन मार नभई ऊिाक नेटवर्कलाई समेत बडलयो बनाउन र
पूवाकिार डसिकना गने उद्देश्य डलएर्ो छ।ऊिाक क्षेरमा प्रयोग गररने
र्नेजटटडभटीर्ो महत्त्वपूर्क योगदानर्ा अडतररि

उिाकर्ा

स्माटक समािानहरूमा इन्त्टरनेट

ग्राहर् र्ेजन्त्ित समािान, स्माटक िान्त्सडमसन (Smart

Transmission) तथा ववतरर् नेटवर्कहरू रहेर्ा छन्।
१.१०.६ पयकटन
डिजिटल नेपालर्ा पहलले ववश्वभर नेपालर्ो पयकटन क्षेरर्ो प्रचार गने, आगन्त्तुर्हरूलाई दे र्मा आर्वषकत गने
तथा नेपालीर्ा लाडग रोिगारीर्ो अवसरहरू डसिकना गने उद्देश्य राखेर्ो छ। ओम्नी च्यानल मार्ेवटङ
सोलुसन्त्स, इ-र्मर्क र अग्मेन्त्टेि ररयाडलटी (Augmented Reality) िस्ता नवीनतम प्रववडिर्ो प्रयोगद्वारा पयकटन
क्षेरमा दक्ष िनर्जिर्ो डनमाकर् तथा रमाइला पयकटन अनुभवहरू प्रदान गने ववषय यसमा समावेर् छन्।
१.१०.७ ववत्त
डिजिटल नेपालर्ा पहलले ववत्तीय क्षेरलाई प्रोत्प्सावहत गनक डिजिटल प्रववडि तथा टे डलर्मर्ा पूवाकिारबाट लाभ
डलुँदै बैंर् सं ञ्जालमा आवि नभएर्ा िनतालाई लजक्षत गरे र्ो छ। ववत्तीय मध्यस्थता र ववत्तीय लागत र्म
गनक प्रयोिनर्ा लाडग ववत्तीय समावेजर्ता तथा आडथकर् समृवि बीच बडलयो सम्बन्त्ि रहेर्ाले वफन्त्टे र्र्ो
प्रयोगबाट बैंर्मा आवि नभएर्ा ५५ प्रडतर्त िनसङ्खख्यामा ववत्तीय सेवार्ो पहुुँच पुरयाउने, ववत्तीय
प्रर्ालीलाई पारदर्ी र िवाफदे वह बनाउने र र्र प्रर्ालीलाई लागत र्म गरी स्वेजच्छर् र्र सहभाडगता
प्रविकन र रावष्ट्रय रािस्वर्ो सं रक्षर् गने उद्देश्य डलईएर्ो छ।
१.१०.८ र्हरी पूवाकिार
डिजिटल नेपालर्ा पहलले िल व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापन, सावकिडनर् यातायात र िावफर् व्यवस्थापन
िस्ता र्हरी पूवाकिारर्ा आवश्यर् सेवाहरूमा सुिार लयाई नेपालर्ा र्हरी िनिीवनर्ो गुर्स्तर सुिारर्ा लाडग
नवीनतम प्रववडिहरूबाट अडिर्तम फाइदा डलने उद्देश्य राजखएर्ो छ।
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१.११ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क : १-८-८०
डिजिटल रुपान्त्तरर्र्ो यारामा मागकदर्कनर्ा लाडग ८ वटा प्रमुख क्षेरहरू र यी अन्त्तगकत ८० वटा
डिजिटल पहलहरू पवहचान गररएर्ो छ। क्षेरगत मुख्य च ुनौतीहरुलाई सम्बोिन गदै आडथकर्सामाजिर् ववर्ासलाई अगाडि बिाउनुर्ा साथै ८ वटै क्षेरर्ो क्षमता ववर्ासलाई उिागर गने उद्देश्य
छ।

र्ृवष

डिजिटल फाउन्त्िेर्न

११

१९
स्वास््य

जर्क्षा

७

८

ऊिाक

पयकटन

९

७

ववत्त

सहरी पूवाकिार

८

११

१.१२ डिजिटल नेपाल सफल र्ायाकन्त्वयनर्ा आिारस्तम्भहरू
डिजिटल नेपालर्ो सफल र्ायाकन्त्वयनर्ा लाडग दे हायर्ा क्षेरहरुलाई प्राथडमर्तार्ा क्षेर अन्त्तगकत
डलईनेछ।

१.१२.१ प्रववडि र पूवाकिार


सवल

ववत्तीय प्रर्ालीर्ो ववर्ासमा सहिीर्रर् गनकर्ा लाडग दे हायर्ा र्ायकक्रमहरू समावेर्

गररनेछ:
o

डिजिटल भुिानीलाई प्रोत्प्साहन गने, ववत्तीय समावेजर्तालाई प्रविकन गने गरी वफन्त्टे र्मा
लगानी आर्वषकत गनक स्टाटक-अ्स तथा टे डलर्म र्म्पनीर्ो ववर्ासलाई प्रोत्प्साहन गने;



5G नेटवर्क प्रयोगमा लयाई अडिर्तम फाइदा डलने।
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१.१२.२ उद्यमर्ीलता – सावकिडनर्-डनिी-साझेदारी


नवीन सोच र उद्यमर्ीलतार्ो ववर्ासर्ा लाडग आवश्यर् पने बडलयो पयाकवरर् (ecosystem)
डनमाकर् र्ायकलाई ितु गडतमा प्रविकन गने,



प्राथडमर् क्षेरहरूमा प्रत्प्यक्ष वैदेजर्र् लगानीलाई प्रोत्प्साहन गनक दे हायर्ा र्ायकहरू गररनेछ:
o

डिजिटल नेपाल पहलहरूर्ा लाडग प्रत्प्यक्ष वैदेजर्र् लगानीर्ो डनडमत्त फास्ट ट्र्यार् ववडि
अपनाउने;

o

डिजिटल नेपाल पहलहरूर्ा लाडग र्त प्रडतर्त प्रत्प्यक्ष वैदेजर्र् लगानी र र्ोषर्ो रर्म
प्रत्प्यावतकन (repatriation) र्ा लाडग सहिीर्रर् गने।

१.१२.३ प्रडतभा र सीप ववर्ास


सावकिडनर् क्षेरर्ा र्मकचारीहरूर्ा लाडग डिजिटल सीप ववर्ास ताडलम सञ्चालन गने।



ववद्यालय र टयाम्पसहरूमा अडनवायक सूचना तथा सञ्चार प्रववडि जर्क्षा लागू गने।



व्यावसावयर् जर्क्षा र तालीमर्ा लाडग Finishing school सं चालन गने।

२. नेपालमा डिजिटल प्रयोगर्ो अवस्था
२.१ डिजिटल प्रववडि : अवसर र च ुनौती
मोबाइलर्ो र्ररव-र्ररव सवकव्यापी प्रयोग र इन्त्टरनेटर्ो प्रयोग पडन ६0% र्ो हाराहारीमा रहेर्ाले
नेपालमा डिजिटल प्रर्ालीर्ो स्वीर्ायकता अवहले सम्मर्ै उच्च रहेर्ो दे जखन्त्छ। नेपालले इन्त्टरनेटमा
आिाररत सेवाहरू तीव्र गडतमा अवलम्बन गदै गदाक, सावकिडनर् क्षेरमा यसर्ो प्रयोगर्ा सम्बन्त्िर्ा त्यांर्,
अध्ययन तथा उद्यमहरू अपयाकप्त रहेर्ो अवस्था छ। डिजिटल समािर्ो ववर्ासर्ा लाडग महत्त्वपूर्क रहने
डिजिटल भुिानी र अनलाइन बैंवर्ङ्ग िस्ता सहायर् वातावरर्र्ो न्त्यूनता रहेर्ो हुुँदा नेपाली समािले डिजिटल
क्राजन्त्तर्ो पूर्क लाभ उिाउन सर्ेर्ो छै न।
आवटकवफडसयल इन्त्टे डलिेन्त्स (Artificial Intelligence), रोबोवटटस र इन्त्टरनेट अफ डथङ्खग्स (IoT), Big Data
Analytics िस्ता उदीयमान व्यापार मोिेलहरू र नवीनतम प्रववडिहरूले अवहले र्ो र्ाम गने तररर्ामा पररवतकन
लयाउुँदैछन्। डिजिटल प्रववडिहरूर्ो प्रयोगले ववश्वव्यापी रूपमा तीव्र आडथकर् वृवि हाडसल गनक सरर्ार तथा
उद्यमीहरू दुवैलाई सम्भावनार्ा िोर्ा खोडलददएर्ा छन्।साथै लगानी, अन्त्तरडनर्ायगत समन्त्वय र प्राववडिर्
क्षमता ववर्ास र प्रववडिमा आिाररत उत्प्पादन यसर्ा लाडग च ुनौतीर्ो रुपमा रहेर्ो दे जखन्त्छ ।
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२.२ घाताङ्कीय (Exponential) वृविर्ो उत्प्प्ररे र् : डिजिटल

डिजिटल प्रववडिर्ो प्रयोग र र्ुल गाहकस््य उत्प्पादन वृवि बीच बडलयो सम्बन्त्ि छ। ववश्व बैङ्कर्ो अध्ययन
अनुसार, इन्त्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्प्येर् १० प्रडतर्तर्ो वृविले १.३% र्ो आडथकर् वृवि लयाउुँछ। आम
िनसमुदायसम्म इन्त्टरनेटर्ो प्रयोग पुगेपडछ यसर्ो प्रभावबाट थप आडथकर् वृवि हुनछ
े ।
सन् २०२२ सम्ममा अडत र्म ववर्डसत राष्ट्रर्ो श्रे र्ीबाट माडथ उठ्ने र सन् २०३० डभर मध्यम-आय राष्ट्र
बन्ने आफ्नो लक्ष्य हाडसल गनक नेपालले आफ्ना आय मापदण्िहरू पूरा गने यथाथकवादी मौर्ा प्राप्त गनक आफ्नो
आडथकर् वृविलाई ८ दे जख १० प्रडतर्तसम्म ववस्तार गनुक आवश्यर् छ। नवीनतम डिजिटल प्रववडिर्ो
प्रयोगद्वारा आफनो सामाजिर्-आडथकर् वृविलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बिाउने सम्भावना रहेर्ो छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्क डिजिटल पहलहरुर्ो पवहचान गरी नेपाललाई आफनो ववर्ास क्षमता
उपयोग गनक मागकदर्कन प्रदान गरे र्ो छ।
सामाजिर्-आडथकर् ववर्ास हाडसल गनक उन्नत नवीनतम प्रववडिहरू प्रयोग गरे र, डिजिटल नेपाल र्ायकक्रमले
नेपालर्ो ववर्ास क्षमतालाई उिागर गनक र सन् २०२२ सम्ममा ववर्ासर्ील दे र्मा पररर्त हुन तथा सन्
२०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पुरयाउने छ।

३. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सफल बनाउने आिारस्तम्भहरु
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पवहचान गरे र्ा डिजिटल पहलहरूर्ो सफल र प्रभावर्ारी र्ायाकन्त्वयनर्ोलाडग
सवल र सक्षम वातावरर्

डसिकना

गनक

दे हाय अनुसारर्ा प्राथडमर्तार्ा

गररनेछ:
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क्षेरहरूमा ध्यान

र्ेजन्त्ित

३.१ प्रववडि र पूवाकिार
डिजिटल नेपाल र्ायकक्रमर्ो मेरुदण्ि नै सबल सूचना तथा सञ्चार प्रववडि ( ICT ) पूवाकिार र

सहयोगी

वातावरर् भएर्ाले डिजिटल प्रर्ालीलाई अगाडि बिाउन र सावकिडनर् डनिी साझेदारीर्ो माध्यमद्वारा
ववश्वसनीय सूचना तथा सञ्चार प्रववडि पूवाकिार स्थापनामा सहिीर्रर् गनक प्रभावर्ारी पहल डलईनेछ।

३.१.१ डिजिटल र्नेजटटडभटी
सूचना तथा सञ्चार प्रववडि क्षेरर्ो समग्र ववर्ासमा अन्त्य ववर्डसत र डछमेर्ी राष्ट्रहरू िस्तै मोबाइल
इन्त्टरनेटर्ो डतव्र प्रयोगले नेपालर्ो डिजिटल र्नेजटटडभटीमा अत्प्यडिर् सुिार आएर्ो छ। प्रभावर्ारी डिजिटल
र्नेजटटडभटी सुिारर्ा लाडग दे हाय बमोजिमर्ा र्ायकहरू गररनेछ :
र्. प्रत्प्येर् नागररर्र्ो इन्त्टरनेटमा पहुुँच सुडनजश्चत हुनेगरी इन्त्टरनेट सेवा ववस्तार गने
ख. इन्त्टरनेट सेवार्ो गुर्स्तर बिाउन सेवा प्रदायर्हरुर्ा लाडग स्पेटिम (Spectrum) उपलब्ितार्ो
स्तरमा सुिार गने;
ग. दे र्भर अज्टर्ल फाइबर नेटवर्क स्थापना गने;
घ. दे र्व्यापीरुपमा 4G सेवार्ो ववस्तार गने;
ङ. 5G नेटवर्क प्रयोगमा लयाउने।

३.१.२ डिजिटल ववत्तीय व्यवस्थार्ो ववर्ास
्
मोबाइलमा आिाररत डिजिटल भुिानी र ववत्तीय र्ारोबार आिुडनर् ववत्तीय प्रर्ालीर्ा महत्त्वपूर्क माध्यम हुन।
डिजिटल ववत्तीय प्रर्ालीले नयाुँ व्यापार मोिेल तथा डिजिटल स्टाटक-अ्सर्ो सहिीर्रर्, नयाुँ रोिगारीर्ा
अवसरर्ो डसिकना र तीव्र आडथकर् वृविलाई सहि पादकछ। डिजिटल ववत्तीय सेवाले ववत्तीय सेवामा पहुुँच नपुगर्
े ा
िनतालाई सेवा प्रदान गरी

ववत्तीय समावेजर्तालाई समेत प्रोत्प्साहन गदकछ। डिजिटल

ववर्ासर्ालाडग दे हायबमोजिमर्ा र्ायकहरू गररनेछ:
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ववत्तीय सेवा

र्. ववद्युतीय भुिानी प्रर्ालीलाई प्रविकन गने;
ख. ववत्तीय समावेजर्तालाई प्रोत्प्साहन गने सेवाहरू प्रदान गने ;
ग. बैङ्क तथा ववत्तीय सं स्था एवं दू रसञ्चार सेवा प्रदायर्हरुलाई Fintech मा लगानी गनक आर्वषकत
गने।
घ. वचत, लगानी, खचक, र्र लगायतर्ा ववषयमा पारदजर्कता हाडसल गने ।

३.२ उद्यमर्ीलता प्रविकनर्ा लाडग सावकिडनर् डनिी साझेदारी
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ो प्रभावर्ारी र्ायाकन्त्वयन, ददगोपन र भवव्यमा ववस्तारर्ो लाडग आवश्यर्
ुँ ी पररचालनर्ो लाडग सावकिडनर्-डनिी साझेदारी र वैदेजर्र् लगानीले महत्त्वपूर्क
प्रववडि, ववर्ेषज्ञता तथा पूि
भूडमर्ा डनवाकह गदकछ। डनिी क्षेरर्ो सहभाडगतालाई प्रोत्प्साहन गनक आवश्यर् नीडतगत तथा र्ानूनी
व्यवस्थामा सुिार गररनेछ।

३.२.१ डनिी क्षेरर्ो सहभाडगता
डिजिटल फ्रेमवर्कर्ो र्ायाकन्त्वयनमा डनिी क्षेरर्ो सहभाडगता बिाउन दे हायर्ा र्ायकहरु गररनेछ:
र्. डनिी लगानी पररचालन गनक सावकिडनर् डनिी साझेदारीलाई प्रविकन गने;

ख. दू गम
क तथा ग्रामीर् क्षेरमा स्माटक स्वास््य, र्ृवष, जर्क्षा, पयकटन लगायतर्ा महत्प्वपूर्क तथा
प्राथडमर्तार्ा क्षेरमा लगानी गनक आवश्यर् आडथकर् प्रोत्प्साहनर्ो व्यवस्था गने;
ग. नवप्रवतकन र डसिकनर्ील उद्यमर्ीलतालाई प्रोत्प्साहन गनक तथा बृहत् रोिगारीर्ा अवसरहरू सृिना
गने

र्ायकक्रमहरूर्ा लाडग स्टाटक-अप र्ायकक्रमर्ो सुरुवात गने।

३.२.२ वैदेजर्र् लगानी
डिजिटल फ्रेमवर्कर्ो र्ायाकन्त्वयनमा वैदेजर्र् लगानी आर्वषकत गनक दे हायर्ा र्ायकहरु गररनेछ:
र्.

प्रत्प्यक्ष वैदेजर्र् लगानीर्ा लाडग एर्द्वार प्रर्ालीबाट सेवा प्रदान गने।

ख.

प्रत्प्यक्ष वैदेजर्र् लगानीर्ो सीमा ववस्तार गने र लगानी तथा लाभांस रर्म वफताक प्रवक्रया सरल र
सहि बनाउने।

३.३ प्रडतभा तथा सीप ववर्ास
डिजिटल नेपालले ववडभन्न क्षेरर्ा च ुनौती सम्बोिन गदै उच्च आडथकर् वृविर्ो युगमा प्रवेर् गनक नेपाललाई सक्षम
बनाएर सामाजिर्-आडथकर् ववर्ासर्ा अवसरहरु उपलब्ि गराउने लक्ष्य डलएर्ो छ। यस र्ायकक्रमर्ो
वास्तववर् लाभ हाडसल गनक प्रडतभा तथा डिजिटल सीप ववर्ासमा दे हाय अनुसारर्ा र्ायक गररनेछन्।
र्. डिजिटल जर्क्षामा लगानी गने;
ख. िनर्जिहरुर्ो डिजिटल सीप ववर्ास गने ;
ग. प्रडतभावान तथा नवप्रवतकनात्प्मर् उद्यमजर्लता ववर्ास तथा अनुसन्त्िानलाई बिावा र प्रोत्प्साहन गने
घ. उद्योग र जर्क्षा क्षेरर्ाडबच सीप खािल (Skill Gap) पूडतकर्ालाडग वफडनडसं ग स्र्ूलर्ो स्थापना र
सञ्चालन गने
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३.३.१ डिजिटल जर्क्षामा सुिार
डिजिटल जर्क्षा ववर्ासर्ा लाडग दे हाय अनुसारर्ा र्ायक गररनेछ:
र्. ववद्यालय र टयाम्पसहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रववडि जर्क्षा आडनवायक गने;
ख. ववद्यालय तथा टयाम्पसहरूर्ो लाडग जियोस््याजर्यल (Geospatial)/ जिआइएस (GIS) जर्क्षा
प्रदान गने;
ग. उच्च तहर्ो सूचना प्रववडि जर्क्षा प्रदान गनक जर्क्षा प्रर्ालीर्ो क्षमता अडभवृवि गने;
घ. डिजिटल समावेजर्तार्ो लाडग सबैलाई सूचना प्रववडि साक्षरता र्ायकक्रम सं चालन गने ।

३.३.२ िनर्जिहरुर्ो डिजिटल सीप ववर्ास तथा सुर्ासन
डिजिटल नेपाल र्ायकक्रमर्ो सफलतार्ा लाडग िनर्जिहरूलाई डिजिटल रूपमा तयार पानुक अत्प्यावश्यर् छ।
सबै सरर्ारी र्ायाकलयर्ा र्मकचारीहरुलाई डिजिटल प्रजर्क्षर् ददइनेछ। नयाुँ प्रर्ाली र प्रववडिहरूमा
र्मकचारीहरूलाई ताडलम ददन प्रस्ताववत रावष्ट्रय इ-डसर्ाइ ्ले टफमकर्ो उपयोग गनक तथा सावकिडनर् सेवा
प्रवाहर्ा लाडग आवश्यर् एवर्र्ृत त्याङ्क प्रर्ाली ववर्ास र सञ्चालनवाट र्ासर्ीय सुिार हुनेछ ।
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४. डिजिटल नेपाल सम्बन्त्िी सं रचनागत व्यवस्था
४.१ सं स्थागत व्यवस्था
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पवहचान गरे र्ा वहुआयाडमर् वक्रयार्लापहरुर्ो र्ायाकन्त्वयन च ुनौतीपुर्क
छ। यसर्ा लाडग अडिर्ारसम्पन्न नेतत्प्ृ वदायी सं रचनार्ो आवश्यर्ता पदकछ। सोर्ो लाडग दे हाय
बमोजिमर्ा सडमडतहरु रहनेछन्:

४.१.१ डनदे र्र् सडमडत
डिजिटल नेपाल अविारर्ार्ो र्ुरुवाती समयदे जख नै यसप्रडत डनयडमत रुपमा प्रर्ट भैरहेर्ा
रािनीडतर् एवं

प्रर्ासडनर् प्रडतबिता पडन प्रडतडबजम्बत हुनेगरी सम्माननीय प्रिानमन्त्रीर्ो

अध्यक्षतामा दे हाय बमोजिमर्ो डनदे र्र् सडमडत रहनेछिः
१.

प्रिानमन्त्री

अध्यक्ष

२.

मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रववडि मन्त्रालय

उपाध्यक्ष

३.

मन्त्री, अथक मन्त्रालय

सदस्य

४.

मन्त्री, गृह मन्त्रालय

सदस्य

५.

मन्त्री, जर्क्षा, ववज्ञान तथा प्रववडि मन्त्रालय

सदस्य

६.

मन्त्री, र्ृवष तथा पर्ुपंछी ववर्ास मन्त्रालय

सदस्य

७.

मन्त्री, स्वास््य तथा िनसङ्खख्या मन्त्रालय

सदस्य

८.

मन्त्री, सं स्र्ृडत, पयकटन तथा नागररर् उडियन मन्त्रालय

सदस्य

९.

मन्त्री, सहरी ववर्ास मन्त्रालय

सदस्य

१०.

मन्त्री, उिाक, िलस्रोत तथा डसुँचाई मन्त्रालय

सदस्य

११.

मन्त्री, उद्योग, वाजर्ज्य तथा आपूडतक मन्त्रालय

सदस्य

१२.

उपाध्यक्ष, रावष्ट्रय योिना आयोग

सदस्य

१३.

मुख्य सजचव, नेपाल सरर्ार

सदस्य

१४.

गभनकर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

सदस्य

१५.

सजचव, सञ्चार तथा सूचना प्रववडि मन्त्रालय

सदस्य-सजचव

४.१.२ डनदे र्र् सडमडतर्ो र्ाम, र्तकव्य र अडिर्ार
डनदे र्र् सडमडतर्ो र्ाम, र्तकव्य र अडिर्ार दे हाय बमोजिम हुनेछ:
(र्)

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ो सफल र्ायाकन्त्वयनर्ो लाडग आवश्यर् नीडत तथा
रर्नीडत स्वीर्ृत गने;

(ख)

डिजिटल नेपाल समन्त्वय सडमडतर्ो र्ाम र्ारवाहीर्ो डनयडमत अनुगमन गने;
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(ग)

समन्त्वय सडमडतलाई आवश्यर् डनदे र्न ददने।

४.१.३ समन्त्वय सडमडत
डनदे र्र् सडमडतलाई आवश्यर् सहयोग गनक तथा र्ायकक्रम सं चालनमा सवक्रय रुपमा सं योिनर्ारी
भूडमर्ा डनवाकह गनक नेपाल सरर्ारर्ा मुख्य सजचवर्ो सं योिर्त्प्वमा दे हाय बमोजिमर्ा पदाडिर्ारी
रहने गरी एउटा डिजिटल नेपाल समन्त्वय सडमडत रहनेछ।
१.

मुख्य सजचव, नेपाल सरर्ार

सं योिर्

२.

सजचव, सञ्चार तथा सूचना प्रववडि मन्त्रालय

उप-सं योिर्

३.

सजचव, अथक मन्त्रालय

सदस्य

४.

सजचव, गृह मन्त्रालय

सदस्य

५.

सजचव, जर्क्षा, ववज्ञान तथा प्रववडि मन्त्रालय

सदस्य

६.

सजचव, र्ृवष तथा पर्ुपंछी ववर्ास मन्त्रालय

सदस्य

७.

सजचव, स्वास््य तथा िनसङ्खख्या मन्त्रालय

सदस्य

८.

सजचव, सं स्र्ृडत, पयकटन तथा नागररर् उडियन मन्त्रालय

सदस्य

९.

सजचव, सहरी ववर्ास मन्त्रालय

सदस्य

१०.

सजचव, उिाक, िलस्रोत तथा डसुँचाई मन्त्रालय

सदस्य

११.

सजचव, उद्योग, वाजर्ज्य तथा आपूडतक मन्त्रालय

सदस्य

१२.

सजचव, रावष्ट्रय योिना आयोग

सदस्य

१३.

ु ी-गभनकर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
िे पट

सदस्य

१४.

अध्यक्ष, नेपाल दू रसञ्चार प्राडिर्रर्

सदस्य

१५.

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाजर्ज्य महासं घ

सदस्य

१६.

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग पररसं घ

सदस्य

१७.

अध्यक्ष, र्म््युटर एसोडसएसन अफ नेपाल महासं घ

सदस्य

१८.

सह-सजचव, सञ्चार तथा सूचना प्रववडि मन्त्रालय

सदस्य-सजचव

४.१.४ समन्त्वय सडमडतर्ो र्ाम, र्तकव्य र अडिर्ार
(र्) डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ो प्रभावर्ारी र्ायाकन्त्वयनर्ो लाडग आवश्यर् नीडत तथा
रर्नीडत तयार गरी डनदे र्र् सडमडत समक्ष पेर् गने;

(ख) डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्त्तगकत सं चालन हुने वक्रयार्लाप तथा पररयोिनाहरुर्ो
प्रभावर्ारी र्ायाकन्त्वयन, अनुगमन तथा मूलयांर्न गने;

(ग)

आवश्यर्तानुसार यस सडमडत अन्त्तगकत रहने सबै क्षेरमा क्षेरगत र्ायकक्रम र्ायाकन्त्वयन
उपसडमडत गिन गने;

(घ)

डनदे र्र् सडमडतद्वारा डनदे र्न भएर्ा अन्त्य र्ायकहरु गने।
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डिजिटल नेपाल र्ायकक्रमर्ो प्रभावर्ारी र्ायाकन्त्वयनर्ा लाडग आवश्यर् पने दै डनर् व्यवस्थापर्ीय
तथा ववषयगत ववर्ेषज्ञता प्रदान गने र्ायकर्ालाडग आवश्यर् सं यन्त्रर्ो डनमाकर् गररनेछ।
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डिजिटल नेपाल – डनदे र्र् सडमडत

सरर्ारी तह

डिजिटल नेपाल – समन्त्वय सडमडत

रर्नीडतर् तह
व्यवस्थापन तह
र्ायाकन्त्वयन तह

डिजिटल पहलहरु

डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन र्ायाकलय

डिजिटल फाउन्त्िेसन

र्ृवष

इन्त्टरनेटलाई अत्प्यावश्यर् से वार्ो रुपमा स्थावपत गने;

ई-हाट बिार;

स्पेटिम उपलब्िता तथा व्यवस्थापन सुिार गने;

वप्रडसिन र्ृवष;

फाइब िी (5G) नेटवर्क ववस्तार गने;

र्ृवष औिार सहप्रयोग;

रावष्ट्रय अज्टर्ल फाइबर नेटवर्क ववस्तार;

न्त्यूनतम समथकन मूलय;

प्रभावर्ारी सावकिडनर् से वा प्रवाहर्ो लाडग उच्च गडतर्ो

(MSP) तथा अनुदानर्ो

इन्त्टरनेट र्नेजटटडभटी;

डिजिटल भुिानी;

ववर्ेष आडथकर् क्षेरमा सू चना प्रववडि ज्ञान पार्क स्थापना;

डिजिटल भूडम अडभलेख

नागररर् से वार्ो लाडग एर्ीर्ृत नेपाल सरर्ार मोबाईल

व्यवस्थापन;

एप;

स्माटक डसुँचाइ;

गभनकमेन्त्ट इन्त्टरप्राईि आवर्कटे टचर (GEA) र्ायाकन्त्वयन

पर्ुिन तथा वन्त्यिन्त्तुर्ो

र्ागि-रवहत सरर्ार ;

स्माटक व्यवस्थापन;

सावकिडनर् वाइफाई हटस्पटहरू;

टे डलभेट (Televet);

रावष्ट्रय साइबर सुरक्षा र्ेन्त्ि स्थापना;

मेडिर्ल से न्त्टरर्ो

प्रादे जर्र् िाटा र्ेन्त्िहरुर्ो स्थापना;

स्थापना;

नेसनल लयाङ्खग्वेि र्म््यूटेसनल ररसोसक ्यार्;

र्ृवष सामाग्री तथा उत्प्पादन

रावष्ट्रय बायोमेविर् पररचयपर;

र्ो गुर्स्तर डनगरानी

डिजिटल हस्ताक्षर;

प्रर्ाली;

डिजिटल नवप्रवतकन तथा सह-डनमाकर् र्ेन्त्ि;

वर्सानर्ा लाडग प्रजर्क्षर्

डिजिटल सीप ववर्ास;

र सीप ववर्ास ताडलम।

सरर्ारी इ-डसर्ाइ ्लेटफमक;
जर्क्षामा सू चना तथा सञ्चार प्रववडिर्ो प्रयोग।

ज्ञान र्ेन्त्ि

मन्त्रालय, भडू म व्यवस्था,
सहर्ारी तथा गरीवी डनवारर्

डनर्ायहरू

मन्त्रालय, सं डिय माडमला तथा सामान्त्य

मन्त्रालय,, वन तथा वतावरर्

प्रडिर्रर्,

नेपाल दुरसञ्चार

उिाक

रावष्ट्रय डिजिटल स्वास््य

स्माटक र्क्षार्ोिाहरु;

से वा ्लेटफमक;

ओएलइ नेपाल २.०;

जि आइ एस स्माटक डग्रि

नयाुँ प्रववडिमा आिाररत

अनलाइन डसर्ाइ र्ायकक्रम;

पररयोिना;

डिजिटल स्वास््य र्ेन्त्िहरु;

भािामा लयापटप र्ायकक्रम;

नेपालभरर्ा प्राडिर्रर्र्ा

इलेटिोडनर् स्वास््य

जर्क्षा व्यवस्थापन

अडभलेख २.०;

र्ेन्त्िीर्ृत भनाक प्रर्ाली;

िुनसुर्ै र्ाखावाट भुिानी

घुम्ती

बायोमेविर् हाजिरी

स्वास््य से वा;

स्माटक

प्रर्ाली;
तथा

मन्त्रालय, उिाक िलस्रोत तथा
डसं चाई मन्त्रालय

मीटररङ;

गनक डमलने प्रर्ाली (ABPS)
र्ो र्ुरुवात;

इ-मातृ स्वास््य से वा;

डसडसवटभी टयामेराहरू;

आपतर्ालीन स्वास््य

ग्रामीर् क्षेरमा मोबाइल डसर्ाइ मोबाइल एप २.०;

सामाग्री ववतरर्र्ा लाडग

र्ेन्त्ि।

ने.वव.प्रा. र्ो आडिर्ाररर्

पयकटन

ववत्त

वेलर्म नेपाल वेबसाइट २.०
/ मोबाइल एप २.०;
इलेटिोडनर् डभसा र
अध्यागमन प्रवक्रयामा सुिार;
बहुभावषर् हे लपलाइल;
अग्मेन्त्टे ि एन्त्ि भचअ
ुक ल
ररयाडलटी

टु र एप;

इलेटिोडनर् पथ प्रदर्कर्;
ओम्नी च्यानल मार्ेवटङ;
पयकटर् सुरक्षा पूवाकिार।

रावष्ट्रय भुिानी गेटवे;
क्रेडिट रे वटङ व्यजिगत वा सं स्थागत
खाताहरु;
नेपाली आप्रवासीहरुर्ो त्याङ्क
व्यवस्थापन प्रर्ाली;
मोबाइल वालेट से वा;
नेपालमा डिजिटल भुिानीलाई
प्रोत्प्साहन गने;
व्यापार तथा उद्योग प्रबिकनर्ो लाडग

स्माटक भवन / ऊिाक

एर्द्वार प्रर्ालीर्ो ववर्ास;

व्यवस्थापन पररयोिना;

इ-वाजर्ज्य तथा आई वट इएस (ITeS)

र्ेजन्त्िर्ृत टे डलमे डिडसन

नेपाल वविुत प्राडिर्रर्र्ो

प्रर्ालीर्ो ववर्ास र प्रविकन;

र्ेन्त्ि।

वफलि फोसक अटोमेसन

डिजिटल भुिानी अडभयान। र्र

(एफएफए) समािानहरू;

प्रर्ाली खचक प्रर्ालीर्ा समुजचत

नेपाल वविुत प्राडिर्रर्र्ो

व्यवस्थापन

ड्रोन (Drone);

सहरी पूवाकिार
वाटर एवटएमहरु;
पानीर्ा लाडग स्माटक मीटररङ;
इन्त्टे डलिेन्त्ट फोहरमैला
व्यवस्थापन;
स्वचाडलत फोहोरमैला वगीर्रर्;
नगरपाडलर्ा मोबाइल
एज्लर्ेर्न;

सं यि
ु सावकिडनर्
यातायात/सावकिडनर् यातायात
मोबाइल एप;
इन्त्टे डलिेन्त्ट िावफर् व्यवस्थापन;
इन्त्टे डलिेन्त्ट पावर्कङ स्थल
व्यवस्थापन;
इन्त्टे डलिेन्त्ट टोल बुथहरु;
रावष्ट्रय ववपद् व्यवस्थापन प्रर्ाली;
ववपद् व्यवस्थापन ताडलम।

ग्राहर्से वा पोटकल।
नेपाल वविुत प्राडिर्रर्र्ो
इ-डसर्ाइ ्लेटफमक
ऊिाक-सम्झौता व्यवस्थापन

अत्प्यािुडनर् डिजिटल र्ृवष

सञ्चार तथा सूचना प्रववडि मन्त्रालय, गृह

आपूती मन्त्रालय,

जर्क्षा

र्ृवष तथा पर्ुपन्त्छी ववर्ास

प्रमुख प्रडतडनडि

प्रर्ासन मन्त्रालय, उद्योग, वाजर्ज्य तथा

स्वास््य सेवा

प्रर्ाली

स्वास््य तथा िनसङख्या

मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय,

जर्क्षा, ववज्ञान तथा प्रववडि

ऊिाक, िलस्रोत तथा

सं स्र्ृडत पयकटन तथा

अथक मन्त्रालय, सञ्चार तथा

सहरी ववर्ास मन्त्रालय,

मन्त्रालय, अथकमन्त्रालय

डसं चाई मं रालय, नेपाल

नागररर् उड्ड्यन

सू चना प्रववडि मन्त्रालय, उद्योग,

खानेपानी मन्त्रालय, सं डिय

ववद्युत प्रडिर्रर्

मन्त्रालय,

वाजर्ज्य तथा आपुती मन्त्रालय,

माडमला तथा सामान्त्य प्रर्ासन

नेपाल पयकटन बोिक

नेपाल रास्ि बैङ्क,

मन्त्रालय, भौडतर् पुवाकिार तथा
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यातायात मन्त्रालय

४.२ अनुगमन तथा मूलयांर्न
सावकिडनर् क्षेरमा सञ्चाडलत योिना तथा र्ायकक्रमहरु डनिाकररत समय, गुर्स्तर र लागतमा सम्पन्न
गने र्ायक च ुनौतीपुर्क छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ा वृहत्तर तथा वहुआयाडमर् र्ायकक्रम सं चालन
गनक प्रभावर्ारी अनुगमन तथा मूलयाङ्कन प्रर्ालीर्ो व्यवस्था गनुक आवश्यर् हुन्त्छ। डनम्नानुसारर्ो
सबल अनुगमन तथा मूलयाङ्कन र्ायकिाुँचा अनुसार अनुगमन तथा मूलयाङ्कन प्रर्ृयालाई प्रभावर्ारी
बनाइनेछ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पवहचान गरे र्ा सबै क्षेरर्ा र्ायाकन्त्वयन योिनामा रहेर्ा डनर्ायगत
जिम्मेवारीहरुर्ो वावषकर् तथा आवडिर् पररमार्ात्प्मर् लक्ष्यहरु डनिाकरर् गरी नडतिा सूचर्र्ा
आिारमा अनुगमन तथा मूलयांर्न गने व्यवस्था डमलाउनु पनेछ। जिम्मेवार डनर्ायले चौमाडसर्
प्रगडत प्रडतवेदन समन्त्वय सडमडतमा पेर् गनुक पनेछ। र्ायाकन्त्वयनर्ो सम्बन्त्िमा र्ेही र्दिनाइ भएमा
समन्त्वय सडमडतमा पेर् गनुक पनेछ। यस र्ायकयोिनार्ो र्ायाकन्त्वयन र यसर्ो प्रभावर्ो सन्त्दभकमा
वावषकर् रुपमा मूलयाङ्कन गररनेछ र सोर्ो आिारमा र्ायकक्रम र्ायाकन्त्वयन योिना अद्यावडिर्
गररनेछ।

४.३ नीडतगत तथा डनयामर् व्यवस्थार्ो पुनरावलोर्न
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पवहचान गरे र्ा क्षेरगत पहल तथा र्ायकक्रमहरुर्ो र्ायाकन्त्वयनर्ो लाडग
ववद्यमान नीडतगत, र्ानूनी तथा सं स्थागत व्यवस्थार्ो पुनरावलोर्न गरी समय सापेक्ष र प्रभावर्ारी
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बनाइने छ। मुख्यतिः बौविर् सम्पजत्तमाडथर्ो अडिर्ार, त्याङ्क सुरक्षा तथा गोपडनयतार्ो प्रत्प्याभुडत,
दू रसञ्चार तथा ब्रोिब्याण्ि सेवा, डिजिटल भुिानी लगायतर्ा ववषयमा सं रचनागत तथा र्ानूनी
व्यवस्थार्ा लाडग िोि ददइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ो र्ायाकन्त्वयनमा डनिी क्षेरर्ो सहभाडगता
अडभवृविर्ा लाडग आवश्यर् नीडतगत व्यवस्था गररनेछ।

४.४ डिजिटल समावेजर्तार्ो प्रविकन
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले आडथकर् तथा सामाजिर् रुपले पछाडि परे र्ा वगक, क्षेर तथा समुदायलाई
डिजिटल पहुुँच वृवि गरी डिजिटल अथकव्यवस्थामा सहभागी हुन सक्षम बनाउनु आवश्यर् छ।
डिजिटल समावेजर्ताले सबै क्षेरर्ा व्यजिलाई सूचना, प्रवक्रया र अवसरहरुमा समावेर् गराउुँछ। यस
अथकमा नागररर् सुँगर्ो साडम्यता प्रविकन गदै राज्यद्वारा प्रदान गररने सेवा सुवविा प्रवाहलाई अझै
प्रभावर्ारी बनाउनर्ो लाडग डिजिटल समावेजर्ता एर् बडलयो माध्यम हुनेछ।
डिजिटल प्रववडिर्ो गडतर्ीलता, वववविता तथा सो क्षेरमा भएर्ो डनरन्त्तर ववर्ासर्ा र्ारर् प्रववडिर्ो
प्रयोगर्ताकहरुमा वजञ्चतीर्रर्र्ा नयाुँ आयामहरु दे जखन थाले र्ा छन्। र्ेवल ववर्ास, समानता र
आपसी सद्भावर्ा लक्ष्यहरु प्राडप्तर्ा लाडग मार नभई वजञ्चतीर्रर्ले िरा गािेर्ो सं रचनासुँग िुध्नर्ो
लाडग समेत बवह्र्ृत तथा सीमान्त्तर्ृत वगकहरुर्ो डनजम्त डिजिटल समावेजर्तार्ो सम्भावनालाई भरपूर
उपयोग गनक िरुरी छ।
डिजिटल सं सािन तथा प्रवक्रयाहरुमा वजञ्चतीर्रर्र्ो आयामर्ा रुपमा असहाय तथा असि भएर्ा
वृि, दुगम
क क्षेरमा वसोवास गने वाडसन्त्दार्ा साथै वपछडिएर्ा वगक र क्षेर लगायत मवहला र
अपाङ्गताभएर्ा व्यजि लजक्षत प्रयासर्ो आवश्यर्ता दे जखन्त्छ।

४.५ भावी र्ायकददर्ा: उदीयमान तथा नवीनतम प्रववडि र व्यापाररर् मोिेल
डिजिटल क्षेरमा भैरहेर्ो तीव्र गडतर्ो ववर्ासर्ो फलस्वरूप व्यावसावयर्
उदीयमान

प्रगडतर्ील

तथा

नवीनतम

प्रववडिले

आडथकर्-सामाजिर्

प्रारुपर्ो रुपमा डबर्डसत
रुपान्त्तरर्र्ो

अप्रत्प्याजर्त

सम्भावनाहरु उिागर गरररहेर्ो छ। ए.आइ. (Artificial Intelligence, AI), रोवोवटटस (Robotics)
तथा स्वचाडलत प्रववडि (Automation) िस्ता नवीनतम प्रववडिले रोिगारी श्रृिना, उत्प्पादर्त्प्व प्रविकन
तथा आडथकर् एवं व्यावसावयर् प्रडतस्पिाकलाई पुन: पररभावषत गदै आडथकर् सामाजिर् रुपान्त्तरर्मा
सहयोग पुरयाएर्ो छ।
त्प्यसै गरी IOT (Internet of Things) र्ो क्षेरमा भैरहेर्ो प्रववडि ववर्ासर्ो प्रयोगले रुपान्त्तरर्र्ारी
वर्डसमबाट सन्त्दभक-चेतनार्ो (Context Awareness) अडभवृवि गदै घटनाहरुर्ो डबश्लेषर्द्वारा यथोजचत
प्रडतर्ृया ददन सटनेगरी हाम्रो सामुवहर् क्षमता प्रविकन गनेछ। वक्र्टो र्रे न्त्सी (Cryptocurrency) र्ो
क्षेरमा दे जखएर्ो प्रववडि ववर्ास तथा नवीन प्रयोगले ववत्तीय डनयामर्र्ा लाडग च ुनौती थवपएर्ो छ।
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उदीयमान

ब्लर्

चेन

(Blockchain) प्रववडिले

ववववि

डिजिटल

र्ारोवारमा

रुपान्त्तरर्र्ारी

ववश्वसनीयता प्रविकन गने डनजश्चत छ। साथै, ददनानुददन ववर्डसत हुुँदै गईरहेर्ो इन्त्टरनेटर्ो सवकव्यापी
(Ubiquitous) पहुुँच र्ो ववर्ासले नवीनतम व्यावसावयर्ता तथा व्यापाररर् प्रारुपहरुमा रुपान्त्तरर्
गरे र्ो छ। ववर्डसत साझेदारी अथकव्यवस्था (Shared Economy) प्रववडि ववर्ासर्ो एउटा महत्प्वपूर्क
आयाम हो।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कर्ो डिजिटल पहलहरुबाट यस्ता रुपान्त्तरर्र्ारी तथा नवीनतम प्रववडिले
नेपालर्ो अथक व्यवस्थामा पानकसटने प्रभावलाई सम्बोिन गनक तदनुरुपर्ा िोस र्ायकयोिना बनाई
र्ायाकन्त्वयन गनुप
क ने हुन्त्छ। त्प्यसै गरी यस्ता प्राववडिर् नवीनताले प्रदान गनक सटने अथाह सम्भावनालाई
मुतरु
क प ददन उपयुि रर्नीडत डनमाकर्र्ो आवश्यर्ता दे जखन्त्छ। डिजिटल नेपाललाई ददगो बनाउन
ववश्वववद्यालय तथा अन्त्य अनुसन्त्िान गने डनर्ायर्ो क्षमता अडभवृवि गने र व्यापार ईन्त्र्ुवेर्न
(Business Incubation),

नवप्रवतकन

तथा

डसिकनर्ीलतामा

आिाररत

व्यावसावयर्

अविारर्ा

(Startups) लाई प्रविकन गनक प्राथडमर्ता ददनुपने दे जखन्त्छ।

४.६ सङ्घ, प्रदे र् र स्थानीय तहमा डिजिटल नेपाल
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पवहचान गरे र्ा डिजिटल पहल तथा वक्रयार्लापहरु सरर्ारर्ा तीनवटै
तहिः सङ्घ, प्रदे र् तथा स्थानीय तहबीच समन्त्वय र सामञ्जस्यता गदै र्ायाकन्त्वयन गनक आवश्यर्
छ।यसर्ा लाडग डिजिटल नेपालर्ो प्रर्ालीगत आविता, आपसी सञ्चालन र त्याङ्क प्रववविमा सहिता
हाडसल गदै प्रर्ालीर्ो सावकभौडमर्तार्ो सं रक्षर् हुन ु वाञ्छनीय छ । तदनुरुप डिजिटल नेपाल
र्ायकक्रम र्ायाकन्त्वयनमा र्ेजन्त्िय सरर्ार, प्रदे र् तथा स्थानीय तह एवं डनिी तथा गैर-सरर्ारी क्षेरर्ो
सवक्रय सहभाडगता सुडनजश्चत गनुप
क ने दे जखन्त्छ।

४.७ ववत्तीय व्यवस्थापन
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पवहचान गरे र्ा ८० वटै पहलहरुर्ो सम्पादन प्रत्प्येर् डनर्ायले आफ्नो
डनयडमत बिेटबाट गनुप
क नेछ। र्ायाकन्त्वयन योिना डभरर्ा र्ुनै डिजिटल पहल डनयडमत बिेटबाट
गनक नसवर्ने भएमा वावषकर् र्ायकक्रम तथा बिेटमा समेत समावेर् गरी अथक मन्त्रालयमा पेर् गनुक
पनेछ।अथक मन्त्रालय र रावष्ट्रय योिना आयोगले यस र्ायाकन्त्वयन योिनामा समावेर् भएर्ा डिजिटल
पहलहरुर्ो र्ायाकन्त्वयनर्ो लाडग सम्बजन्त्ित डनर्ायबाट माग भई आए अनुसार बिेट ववडनयोिन गनक
प्राथडमर्ता ददनुर्ा साथै आवश्यर् स्रोत िुटाउन पहल गने छन् ।
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५. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र्ायकक्रम र्ायाकन्त्वयन योिना
र्ायकक्रम र्ायाकन्त्वयन योिना
इन्त्टरनेट पहुुँचलाई अत्प्यावश्यर् पूवाकिारर्ो रुपमा स्थावपत गने, सावकिडनर्-डनिी साझेदारीलाई
प्रोत्प्सावहत गने, प्रत्प्यक्ष वैदेजर्र् लगानीलाई प्रोत्प्साहन गने, सावकिडनर् सेवामा र्ायकरत रहेर्ा र डनिी
क्षेरर्ा र्मकचारीलाई डिजिटल ज्ञान ददलाउने तथा यी उद्देश्य पूडतक गनक

चावहने अज्टर्ल फाइबर

सञ्जाल िस्ता पूवाकिार स्थापना लगायतर्ा र्ायकक्रम यस र्ायाकन्त्वयन योिनामा परे र्ा छन्। साथै
सवल

ववत्तीय प्रर्ालीर्ो ववर्ास गनक, जर्क्षा तथा स्वास््य सेवा सरल रुपमा उपलब्ि गराउन

सघाउने पहलहरुर्ा अडतररि तीव्र गडतमा प्रववडिमा अन्त्वेषर्, ववर्ास तथा नवपतकनलाई सदुपयोग गनक
नीडतगत व्यवस्थार्ो वातावरर् बनाउने र्ायकक्रम यस र्ायाकन्त्वयन योिनामा परे र्ा छन्। र्ायकक्रम
र्ायाकन्त्वयन योिनामा प्रत्प्येर् पहलर्ो सफल र्ायाकन्त्वयनर्ा लाडग पूव क मान्त्यता, सफलता मापन गने
सूचर् तथा उपलजब्िर्ा साथै अनुगमन तथा मूलयांर्न र सं लग्न रहने सरोर्ारवालाहरुर्ो पवहचान र
सम्पन्न हुने समयावडि समेत डनम्नानुसार उललेख गररएर्ो छ।
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क्र.स
१.

पहल/
सं र्ेत
०१.०१

डिजिटल पहल

सूचर्

मान्त्यता

इन्त्टरनेट सेवार्ो

सरोर्ारवाला सबैर्ो

आिारभूत /

पहुुँचलाई अत्प्यावश्यर्

अत्प्यावश्यर् सेवार्ो

सेवार्ो रूपमा

रहेर्ो।

इन्त्टरनेटलाई

रुपमा स्थावपत गने।

सहयोग र समथकन

अपेजक्षत उपलजब्ि

समयसीमा

सबैर्ो इन्त्टरनेटमा पहुुँच

मध्यर्ालीन

समयावडि (वषक)
१
X

२
X

३
X

४

५

पुगेर्ो हुनेछ।

वडगकर्ृत हुने।

प्रमुख डनर्ाय

सहयोगी सं स्थाहरु

सञ्चार तथा

नेपाल दूरसञ्चार

सूचना प्रववडि

प्राडिर्रर्, र्ानुन

मन्त्रालय

न्त्याय तथा सं सदीय
माडमला मन्त्रालय,
इन्त्टरनेट सेवा
प्रदायर् र दूरसञ्चार
सेवा प्रदायर्

२.

०१.०२

स्पेटिमर्ो उपलब्िता

रे डियो वफ्रटवेन्त्सी तथा

-स्पेटिम

मोबाइल ब्रोिब्यान्त्ि

तथा व्यवस्थापन सुिार

स्पेर्िम बािफाुँि

व्यवस्थापनर्ा

माफकत इन्त्टरनेट

समयमै सञ्चार तथा

भएर्ो हुनेछ।

गने।

योिना।

नीडतगत डबषयले
सूचना प्रडबडि

र्नेजटटडभटीमा वृवि

मन्त्रालय तथा नेपाल
दूरसञ्चार
प्राडिर्रर्र्ो रहने।
-स्पेर्िम व्यवस्थापन
रर्नीडतमा
सरोर्ारवालार्ो
व्यापर् सहभाडगता
सुडनजश्चत गररने।
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दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

नेपाल

सञ्चार तथा सूचना

दूरसञ्चार

प्रववडि मन्त्रालय र

प्राडिर्रर्

सूचना तथा प्रसारर्
ववभाग

३.

०१.०३

फाइब िी (5G)

फाइभ िी (5G) सेवा

-नेपालमा फाइभ िी

नेटवर्क ववस्तार गने।

प्रयोगर्ताकर्ो सं ख्या

(5G) र्ो र्ुरुवातर्ा

स्माटक र्ृवष िस्ता

प्रडतर्त/5G सेवा

लाडग सबल

क्षेरमा आइओटी र

ववस्तार भएर्ो क्षेर।

व्यापाररर् वातावरर्

आवटकवफडसयल

मन्त्रालय र

डसिकना भएर्ो हुने।

इन्त्टे डलिेन्त्स

दूरसञ्चार सेवा

-दूरसञ्चार सेवा

प्रववडिमा आिाररत

प्रदायर्

प्रदायर्हरू

वक्रयाक्रलापर्ो

आइओटी ( IoT )

थालनी भएर्ो

लगायत फाइभ िी

हुनेछ।

(5G) र्ा नयाुँ

स्माटक र्हर तथा

मध्यर्ाडलन

X

X

X

नेपाल

सञ्चार तथा सूचना

दूरसञ्चार

प्रववडि मन्त्रालय,

प्राडिर्रर्

सहरी ववर्ास

उपयोगबाट
लाभाजन्त्वत हुन
उत्प्प्ररे रत हुने।
४.

०१.०४

अज्टर्ल फाइबर

अज्टर्ल फाइवर

ग्रामीर् दूरसञ्चार

नेपालमा डिजिटल

नेटवर्क डनमाकर् गने।

सञ्जालर्ो लम्वाइ।

ववर्ास र्ोष

नेपाल

सञ्चार तथा सूचना

अथकतन्त्रर्ो ववर्ास र

दूरसञ्चार

प्रववडि मन्त्रालय,

(RTDF) र्ो

डिजिटल सेवाहरुमा

प्राडिर्रर्

नेटवकर् सेवा

प्रभावर्ारी

सुिार भएर्ो हुनेछ।

पररचालन र सेवा

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

प्रदायर् र
दूरसञ्चार सेवा

प्रदायर्हरूबाट थप

प्रदायर्

लगानीर्ो लाडग
प्रोत्प्साहन रहे र्ो।
५.

०१.०५

प्रभावर्ारी

इन्त्टरनेट पुगेर्ा

एर्ीर्ृत रुपमा

ववद्युतीय माध्यमबाट
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मध्यर्ाडलन

X

X

X

सञ्चार तथा

प्रिानमन्त्री तथा

सावकिडनर् सेवा

सरर्ारी डनर्ायर्ो

ववद्युतीय माध्यमबाट

नागररर्ले

सूचना प्रववडि

मन्त्रीपररषद्र्ो

प्रवाहर्ो लाडग उच्च

सं ख्या (स्थानीय तह,

सावकिडनर् सेवार्ो

सहिरुपमा

मन्त्रालय र

र्ायाकलय, गृह

गडतर्ो इन्त्टरनेट

स्वास््य सं स्था,

उपलब्ितार्ो लाडग

सावकिडनर् सेवा प्राप्त

सङ्घीय माडमला

मन्त्रालय, प्रदे र्

र्नेजटटडभटी

र्ैजक्षर् सं स्था तथा

उच्च गडतर्ो

तथा सामान्त्य

सरर्ार तथा

पुरयाउने।

सरर्ारी

इन्त्टरनेट सञ्जाल

भएर्ो हुनेछ।

प्रर्ासन

स्थानीय तह र

र्ायाकलयहरु)।

आवश्यर् पने।

मन्त्रालय

नेपाल दूरसञ्चार
प्राडिर्रर्

६.

०१.०६

ववर्ेष आडथकर्

सूचना प्रववडि ज्ञान

-ववर्ेष आडथकर् क्षेर

रोिगारर्ो

क्षेरमा सूचना प्रववडि

पार्कर्ो सं ख्या।

सञ्चालनर्ो लाडग

ज्ञान पार्क स्थापना

छु ट्टै ऐन रहेर्ो र

गने।

SEZ मा सञ्चाडलत
हुने उद्योगहरुमा

सूचना प्रववडि एउटा

सञ्चार तथा

अथक मन्त्रालय र

अवसरहरुर्ो सृिना

सूचना प्रववडि

प्रदे र् सरर्ार

हुने र आडथकर्

मन्त्रालय र

वृविमा योगदान

उद्योग,

पुगेर्ो हुनेछ।

वाजर्ज्य तथा

महत्प्वपूर्क उद्योग

मध्यर्ाडलन

X

X

X

आपूडतक
मन्त्रालय

रहेर्ो।
-प्रडतस्पिी पूवाकिार
तथा ववजत्तय
प्रोत्प्साहनर्ो लाडग
नेपाल सरर्ारर्ो
प्रडतबिता रहे र्ो।
-डनिी क्षेर तथा
वैदेजर्र् लगानीर्ो
यसमा प्रच ुर

सम्भावना रहेर्ो।
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-सूचना प्रववडिर्ो
उच्चतम प्रयोगबाट
रोिगारी वृविदर
सामाजिर् आडथकर्
सम्पन्नता हाडसल गनक
सवर्ने।
७.

०१.०७

नागररर् सेवार्ो

लाडग एर्ीर्ृत नेपाल
सरर्ार मोबाईल एप

मोवाइल एप माफकत

मोबाइल एपर्ो

प्रदान गररने सरर्ारी

अडिर्तम प्रयोग गनक

िनतार्ो सहि पहुुँच

सेवार्ो सं ख्या।

नागररर्लाई

भएर्ो

तयार गरी सञ्चालनमा

डिजिटल साक्षरता

लयाउने।

सरर्ारी सेवामा

अलपर्ालीन

X

X

हुनेछ।

प्रिानमन्त्री

रावष्ट्रय सूचना

तथा

प्रववडि र्ेन्त्ि,

मन्त्रीपररषद्र्ो

सूचना प्रववडि

र्ायाकलय,

ववभाग र प्रदे र्

अडभयान आवश्यर्

सञ्चार तथा

सरर्ार तथा

रहेर्ो।

सूचना प्रववडि

स्थानीय तह

मन्त्रालय
८.

०१.०८

गभनकमेन्त्ट इन्त्टरप्राईि

GEA मापदण्ि

सूचना प्रववडि प्रर्ाली

एर्ीर्ृत, ववश्वसनीय

मध्यर्ालीन र

आवर्कटे टचर (GEA)

अनुरुपमा सूचना

सम्बन्त्िी GEA

र सुरजक्षत रुपमा

डनरन्त्तर

र्ायाकन्त्वयन गने ।

प्रववडि प्रर्ालीहरुर्ो

एउटा अन्त्तराकवष्ट्रय

सरर्ारी सूचना

सं ख्या।

मापदण्ि रहेर्ो।

प्रववडि प्रर्ालीबाट
सूचना आदानप्रदान
हुने।

X

X

X

X

सञ्चार तथा

सूचना प्रववडि

सूचना प्रववडि

ववभाग, रावष्ट्रय

मन्त्रालय

सूचना प्रववडि
र्ेन्त्ि, प्रमार्ीर्रर्
डनयन्त्रर्र्ो
र्ायाकलय,

नेपाल

सरर्ारर्ा
डनर्ायहरु र प्रदे र्
सरर्ार तथा
स्थानीय तह
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९.

०१.०९

र्ागि-रवहत

र्ागिरवहत

-नेपाल सरर्ार

र्ायकप्रवाहमा

सरर्ारर्ो

र्ायकप्रवक्रया सञ्चालन

रर्नीडतर् रुपमा

अविारर्ालाई सार्ार

गने सरर्ारी

र्ायाकलय सञ्चालन

रुप ददने।

र्ायाकलयहरुर्ो

प्रर्ृयालाई

सं ख्या।

प्रिानमन्त्री

सूचना प्रववडि

उललेखनीय रुपमा

तथा

डबभाग, प्रमार्ीर्रर्

सुिार भइ सेवार्ो

मन्त्रीपररषद्र्ो

डनयन्त्रर्र्ो

प्रभावर्ाररता,

र्ायाकलय,

र्ायाकलय

स्वचालनमा लै िान

पारदजर्कता र

सञ्चार तथा

रावष्ट्रय सूचना

तयार रहे र्ो।

उत्तरदावयत्प्वतामा

सूचना

-डसिम डििाइनमा

अडभवृवि भएर्ो

मन्त्रालय,

प्रववडि र्ेन्त्ि र

उपयुि सुरक्षर् ववडि

हुनेछ।

र सं यन्त्रर्ो समुजचत

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

प्रववडि

प्रदे र् सरर्ार तथा
स्थानीय तह

व्यवस्था आवश्यर्
रहेर्ो।
१०.

०१.१०

सावकिडनर् वाइफाई

वाइफाइ

सावकिडनर्

पवहचान गररएर्ा

हटस्पटहरूर्ो व्यवस्था

हटस्पटहरुर्ो सं ख्या।

स्थलहरुमा वाइफाई

गने।

११.

०१.११

नेपाल दूरसञ्चार

सञ्चार तथा सूचना

सावकिडनर्

प्राडिर्रर्,

प्रववडि मन्त्रालय र

हटस्पटहरु आवश्यर्

स्थलहरुमा डन:र्ुलर्

प्रदे र् सरर्ार

इन्त्टरनेट सेवा

रहेर्ो।

इन्त्टरनेट सेवा प्राप्त

तथा स्थानीय

प्रदायर्

भएर्ो हुनेछ।

तह

रावष्ट्रय साइबर सुरक्षा

रावष्ट्रय साइबर सुरक्षा

आवश्यर् नीडत,

-डिजिटल

र्ेन्त्ि स्थापना गने।

र्ेन्त्ि।

डनयामर् तथा र्ानूनी

मध्यर्ालीन

मध्यर्ालीन

X

X

X

सञ्चार तथा

अथक मन्त्रालय, गृह

ववश्वसनीयता तथा

सूचना प्रववडि

मन्त्रालय, नेपाल

िाुँचा डनमाकर् भई

डिजिटल प्रयोगमा

मन्त्रालय

राष्ट्र बैङ्क, सूचना

लागू हुनेछ।

वृवि भएर्ो हुनेछ।

X

X

X

प्रववडि ववभाग,
प्रमार्ीर्रर्
डनयन्त्रर्र्ो
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र्ायाकलय, नेपाल
दूरसञ्चार
प्राडिर्रर्, रावष्ट्रय
सूचना

प्रववडि

र्ेन्त्ि , इन्त्टरनेट
सेवा प्रदायर्,

दूरसञ्चार प्रदायर् र
नेववर्क प्रदायर्
लगायत
१२.

०१.१२

प्रादे जर्र् िाटा

प्रादे जर्र् िाटा

प्रदे र् तथा स्थानीय

ववद्युतीय त्याङ्क

र्ेन्त्िहरुर्ो स्थापना

र्ेन्त्िर्ो सं ख्या।

तहमा सबै सरर्ारी

गने।

सञ्चार तथा

नेपाल दूरसञ्चार

भण्िारर् सुरजक्षत भई

सूचना प्रववडि

प्राडिर्रर्, सङ्घीय

सेवा ववद्युतीय

डनवाकि रुपमा सेवा

मन्त्रालय

माडमला तथा

माध्यमबाट प्रवाह

प्रवाह भएर्ो हुनछ
े ।

गनक छु ट्टै िाटा र्ेन्त्ि

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

सामान्त्य प्रर्ासन
मन्त्रालय, रावष्ट्रय

आवश्यर् रहेर्ो।

सूचना

प्रववडि

र्ेन्त्ि र प्रदे र्
सरर्ार
१३.

०१.१३

नेसनल लयाङ्खग्वेि

रावष्ट्रय भाषामा डनडमकत

स्थानीय भाषा

डिजिटल समावेडसता

र्म््यूटेसनल ररसोसक

डिजिटल ररसोसक

क्रजन्त्ित भाषा-

्यार्र्ो सं ख्या।

र्म््युवटङमा

वृवि भएर्ो हुनेछ।

्यार् तयार गने।

सरोर्ारवालाहरुर्ो

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

सूचना प्रववडि

सूचना र भाषा

ववभाग, भाषा

प्रर्ोिन अनुसन्त्िान

आयोग र

लयाब, र्म््यूटर

प्रदे र् सरर्ार

ववज्ञान तथा

ववस्तृत समथकन प्राप्त

ईजन्त्िडनयररङ्

।

ववभाग,
ववश्वववद्यालयहरू,
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नेपाल अन्त्िा सं घ,
भाषा प्रववडि र्ेन्त्ि र
ववश्वववद्यालय

अनुदान आयोग
१४.

०१.१४

रावष्ट्रय बायोमेविर्

रावष्ट्रय बायोमेविर्

पररचयपरर्ो र्ानूनी

सेवार्ो प्रवाहमा

पररचयपर लागु गने।

पररचयपर प्राप्त गने

आिार रहे र्ो।

पवहचानर्ो रुपमा

मन्त्रीपररषदर्ो

प्रयोग भई सेवा

र्ायाकलय, गृह

प्रवाहमा प्रभावर्ारीता

मन्त्रालय, सञ्चार

अडभवृवि भएर्ो

तथा सूचना

हुनेछ।

मन्त्रालय र रावष्ट्रय

व्यजिर्ो सं ख्या।

मध्यर्ालीन

X

X

X

गृह मन्त्रालय

प्रिानमन्त्री तथा

प्रववडि

पररचय पर
व्यवस्थापन र्ेन्त्ि

१५.

०१.१५

डिजिटल हस्ताक्षरर्ो

ववतरर् गररएर्ो

ववद्युतीय र्ारोबारर्ो

ववद्युतीय र्ारोबार

र्ायाकन्त्वयन गने।

डिजिटल हस्ताक्षरर्ो

र्ानूनी वैितार्ो

सं ख्या।

लाडग ववद्युतीय
र्ारोबारमा डिजिटल

मध्यर्ाडलन

प्रमाजर्र्रर्

सञ्चार तथा सूचना

सुरजक्षत भएर्ो

डनयन्त्रर्र्ो

प्रववडि मन्त्रालय,

हुनेछ।

र्ायाकलय

अथक मन्त्रालय,

X

X

X

नेपाल राष्ट्र बैं ङ्क र

हस्ताक्षरर्ो प्रयोग

प्रमार्ीर्रर् डनर्ाय

अपररहायक रहेर्ो।
१६.

०१.१६

डिजिटल नवप्रवतकन

नेपालमा र्जम्तमा एर्

डिजिटल नवीन सोच

नवप्रवतकनमा आिाररत

तथा सह-डनमाकर् र्ेन्त्ि

डिजिटल नवप्रवकतन

र स्टाटकअप

उद्योगहरुर्ो ववर्ास

वाजर्ज्य तथा

प्रववडि मन्त्रालय ,

तथा सह-डनमाकर्

प्रविकनर्ा लाडग

आपूडतक

अथक मन्त्रालय,

र्ेन्त्िर्ो सं ख्या।

नीडतगत पहलहरु

भएर्ो हुनेछ।

मन्त्रालय

जर्क्षा, ववज्ञान तथा

स्थापना गने।

आवश्यर्।

मध्यर्ाडलन

X

X

X

उद्योग

,

सञ्चार तथा सूचना

प्रववडि मन्त्रालय,
सूचना
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प्रववडि

ववभाग,
ववश्वववद्यालयहरु ,
ववश्वववद्यालय
अनुदान आयोग र
प्रडतष्ठानहरु तथा
डनिी क्षेर
१७.

०१.१७

डिजिटल सीप ववर्ास

डिजिटल सीप ववर्ास

-आम िनसमुदायमा

डिजिटल समावेर्ी

र्ायकक्रम सञ्चालन

र्ायकक्रमर्ो सङ्खख्या।

डिजिटल साक्षरतार्ो

भएर्ो हुनछ
े ।

गने।

सञ्चार तथा

जर्क्षा, ववज्ञान तथा

सूचना प्रववडि

प्रववडि मन्त्रालय,

मन्त्रालय र

सूचना

उद्योग ,

ववभाग, प्राववडिर्

- व्यावसावयर्

वाजर्ज्य तथा

जर्क्षा तथा

प्रजर्क्षर्हरूर्ो पयाकप्त

आपूडतक

व्यावसावयर्

आपूडतक उपलब्ि

मन्त्रालय

तालीम पररषद,

महत्प्व स्थापना

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

हुनेछ।

रहनेछ।

प्रववडि

प्रदे र् सरर्ार र
स्थानीय तह तथा
ववश्व ववद्यालयहरु

१८.

०१.१८

सरर्ारी

इ-डसर्ाइ ्लेटफमक

डिजिटल िनर्जि

डिजिटल ज्ञान हाडसल

इ-डसर्ाइ ्लेटफमक

प्रयोग गने सरर्ारी

ववर्ास गनक प्रर्ासडनर्

सञ्चालनमा लयाउने।

र्मकचारीहरूर्ो सं ख्या।

नेतत्प्ृ व प्रडतबि छ।

मध्यर्ालीन

नेपाल

सञ्चार तथा सूचना

गरे र्ा सरर्ारी

प्रर्ासडनर्

प्रववडि मन्त्रालय ,

र्मकचारीहरूर्ो सं ख्या

प्रजर्क्षर्

जर्क्षा, ववज्ञान तथा

वृविले सावकिडनर् सेवा

प्रडतष्ठान

प्रववडि मन्त्रालय,

X

X

X

ववतरर् र प्रर्ासन

जर्क्षा ववभाग र

पररदृश्यमा महत्त्वपूर्क

सूचना

सुिार भएर्ो हुनेछ।
१९.

०१.१९

जर्क्षामा सूचना तथा

सूचना तथा सञ्चार

नेपालमा जर्क्षा प्रदान

गुर्स्तरीय जर्क्षामा
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प्रववडि

ववभाग
दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

जर्क्षा, ववज्ञान

सञ्चार तथा सूचना

सञ्चार प्रववडिर्ो

प्रववडि प्रजर्क्षर्र्ो

गने पररदृश्यमा

प्रयोगलाई व्यापर्ता

सं ख्या

दे जखएर्ा

ददने।

र्म््युटर लयाव भएर्ा

सं रचनात्प्मर्

सामुदावयर्

च ुनौडतहरूलाई

ववद्यालयर्ो सङ्खख्या।

उललेख्यरूपमा र्म

ुँ च
सबैर्ो पह
ु भएर्ो
हुनेछ।

तथा प्रववडि

प्रववडि मन्त्रालय ,

मन्त्रालय

नेपाल दूर सञ्चार
प्राडिर्रर् ,
पाठ्यक्रम ववर्ास
र्ेन्त्ि र

गनक डिजिटल प्रववडिर्ो

जर्क्षा तथा मानव

प्रयोग अपररहायक

श्रोत ववर्ास र्ेन्त्ि

रहेर्ो।
२०.

०२.०१

ई-हाट बिार सञ्चालन

ुक ल र्ृवष वस्तु
भचअ

र्ृवषिन्त्य वस्तुर्ो

वर्सानहरुर्ो आयमा

गने।

बिारर्ो सं ख्या र

मूलय, उपलब्िता

र्ारोवारर्ो मारा।

तथा आपूडतकमा

वृवि भएर्ो हुनेछ।

सुिारर्ा लाडग

मध्यर्ालीन

X

X

X

र्ृवष तथा

र्ृवष ववभाग,

पर्ुपन्त्छी

पर्ुपन्त्छी सेवा

ववर्ास

ववभाग, खाद्य प्रववडि

मन्त्रालय

तथा गुर् डनयन्त्रर्

नीडतगत प्राथडमर्ता

ववभाग, प्रदे र्

रहेर्ो।

सरर्ार तथा

स्थानीय तह, र्ृवष
सहर्ारी र सहर्ारी
प्रयोगर्ताक र
स्थानीय हाट बिार
व्यवस्थापन सडमडत
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२१.

०२.०२

वप्रडसिन र्ृवष

वप्रडसिन र्ृवष

अत्प्यािुडनर् र्ृवषर्ा

र्ृवष उपिमा वृवि र

र्ायकक्रम सञ्चालन

र्ायकक्रमहरूर्ो

लाडग पवहचान गनक

गने।

सं ख्या।

पयाकप्त मारामा सक्षम

थप रोिगारी श्रृिना

ववज्ञहरु रहे र्ो तथा

दीघकर्ालीन

X

X

X

भएर्ो हुनेछ।

X

X

र्ृवष तथा

र्ृवष ववभाग, नेपाल

पर्ुपन्त्छी

र्ृवष अनुसन्त्िान

ववर्ास

पररषद् र नेपाल

मन्त्रालय

ववज्ञान तथा प्रववडि

डनिी क्षेरबाट थप

प्रज्ञा प्रडतष्ठान

लगानी हुने सम्भावना
रहेर्ो।
२२.

०२.०३

र्ृवष औिारहरुर्ो
सहप्रयोग गने।

र्ृवष औिार सहप्रयोग
्लेटफमकर्ो सं ख्या।

वर्सानहरूलाई

वर्सानहरुलाई र्म

मध्यर्ालीन

X

X

X

स्थानीय तह

गाुँउ वर्सान समूह,

डिजिटल रूपमा

लागतमा र्ृवष

साक्षर वनाएर औिार

उत्प्पादर्त्प्वमा सुिार

मवहला समूह, र

सह-प्रयोग ्लेटफमक

भएर्ो हुनेछ।

स्थानीय

प्रभावर्ारी रूपमा

आमा समूह,

सहर्ारीहरु

सहभाडग हुन सक्षम
वनाउने।
२३.

०२.०४

र्ृवष तथा

अथक मन्त्रालय,

तथा अनुदानर्ो

पर्ुपन्त्छी

सञ्चार तथा सूचना

दुरुपयोगमा र्मी

ववर्ास

प्रववडि मन्त्रालय,

आउनेछ।

मन्त्रालय

न्त्यूनतम समथकन मूलय

न्त्यूनतम समथकन मूलय

वडलयो लाभग्राही

न्त्यूनतम समथकन मूलय

(MSP) तथा अनुदानर्ो

तथा अनुदानर्ो लाडग

प्रमार्ीर्रर्
फेमकवर्कर्ो ववर्ास

डिजिटल भ ुिानी
व्यवस्था गने।

डिजिटल भ ुिानी

्लेटफमकर्ो स्थापना।

भएर्ो।

मध्यर्ालीन

X

X

X

र्ृवष तथा पर्ुपन्त्छी
ववर्ास मन्त्रालय,
नेपाल राष्ट्र बैङ्क र
ववजिय सं स्थाहरु
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२४.

०२.०५

भूडम व्यवस्था,

र्ृवष तथा पर्ुपन्त्छी

प्रर्ासनमा सुिार हुने

सहर्ारी तथा

ववर्ास मन्त्रालय,

िसबाट रािस्व

गररबी डनवारर्

भूडम व्यवस्थापन

सङ्कलनमा र सेवा

मन्त्रालय

तथा अडभलेख

डिजिटल भूडम अडभलेख

डिजिटल वर्ता सं ख्या

डिजिटल भूडमर्ो

भूडम रािस्व

व्यवस्थापन गने।

र क्षेरफल प्रडतर्त र

अडभलेखर्ो लाडग

डिजिटल र्ारोवार।

र्ानूनी व्यवस्था
रहेर्ो।

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

ववतरर्मा सहि

ववभाग, नापी

भएर्ो हुनेछ।

ववभाग, वन तथा
भू-सं रक्षर् ववभाग र
प्रदे र् सरर्ार तथा

२५.

०२.०६

स्थानीय तह

स्माटक डसुँचाइ प्रर्ाली

स्माटक डसं चाई

स्माटक डसं चाई

पानीर्ो स्रोतर्ो

लागु गने।

पररयोिनार्ो सं ख्या।

पररयोिनाहरु
र्ुरुगनकर्ो लाडग

आिारभ ुत सं रचनाहरु

दीघकर्ालीन

ऊिाक, िलस्रोत

प्रदे र् सरर्ार तथा

अडिर्तम प्रयोग

तथा डसं चाइ

स्थानीय तह

भएर्ो हुनेछ।

मन्त्रालय, भूडम

X

X

X

X

X

व्यवस्था,

उपलव्ि रहेर्ो।

सहर्ारी तथा
गररबी डनवारर्
मन्त्रालय

२६.

०२.०७

पर्ुिन तथा

ु ो स्माटक
वन्त्यिन्त्तर्
व्यवस्थापन प्रर्ाली
र्ायाकन्त्वयन गने ।

Internet of Things
(IoT) सेन्त्सरहरु
प्रयोगर्ो सङ्खख्या।

पर्ु व्यवस्थापन,

लोपोन्त्मुख

वन्त्यिन्त्तु

िनावरहरुर्ो

मध्यर्ालीन

X

X

X

र्ृवष तथा

वन तथा भू-सं रक्षर्

पर्ुपन्त्छी

ववभाग, पर्ु ववर्ास

ववर्ास

ववभाग र रावष्ट्रय

व्यवस्थापनर्ो लाडग

अनडिर्ृत जर्र्ारमा

पूवाकिार प्रदायर्

र्मी र डतनीहरुर्ो

मन्त्रालय र वन

डनर्ुञ्ज तथा

सं स्थाहरु तथा

सं रक्षर् तथा अवैि

तथा वातावरर्

वन्त्यिन्त्तु सं रक्षर्

डनयामर् र्ा बीच

अभ्यासहरुमा र्मी

मन्त्रालय

ववभाग
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समन्त्वयात्प्मर्

आउने तथा

सम्वन्त्ि

पर्ुिनर्ो अद्यावडिर्

रहे र्ो।

त्याङ्क उपलब्ि
भएर्ो हुनेछ।
२७.

०२.०८

टे डलभेट (Televet)

टे डलभेट मेडिर्ल

टे डलभेट मेडिर्ल

पर्ुिनर्ो स्वास््यमा

मेडिर्ल सेन्त्टरर्ो

सेन्त्टरर्ो सं ख्या।

सेन्त्टरर्ो बारे मा

सुिार भएर्ो हुनेछ।

स्थापना र सञ्चालन

सरोर्ारवालाहरुर्ो

गने ।

डबचमा स्वीर्ायकता

दीघकर्ाडलन

X

X

X

X

X

र्ृवष तथा

नेपाल र्ृवष

पर्ुपन्त्छी

अनुसन्त्िान पररषद्,

ववर्ास

नेपाल ववज्ञान तथा

मन्त्रालय

प्रववडि प्रज्ञा

रहेर्ो।

प्रडतष्ठान, प्रदे र्
सरर्ार तथा
स्थानीय तह र
स्थानीय समुदायहरु

२८.

०२.०९

र्ृवष सामाग्री तथा

र्ृवष सामाडग्र डनगरानी

र्ृवष डनवेर् तथा

गुर्स्तररय र्ृवष तथा

उत्प्पादनर्ो गुर्स्तर

प्रर्ालीर्ो सं ख्या।

उत्प्पादन बीचर्ो

डनगरानी प्रर्ाली

पवहचान सुडनजश्चत गनक

अवलम्बन गने ।

सबै सरोर्ारवालाहरु
प्रडतबि रहेर्ो।

खाद्य प्रववडि

र्ृवष तथा पर्ुपन्त्छी

पर्िन उत्प्पादन

तथा गुर्

ववर्ास मन्त्रालय र

भएर्ो हुने तथा

डनयन्त्रर्

अन्त्तगकतर्ा

ववभाग

डनर्ायहरु

र्ृवष तथा

जर्क्षा, ववज्ञान तथा
प्रववडि मन्त्रालय,

मध्यर्ाडलन

X

X

मूलयबारे

र्ृषर्हरुलाई

X

िानर्ारी भएर्ो
हुने।
२९.

०२.१०

डिजिटल माध्यमबाट

प्रजर्क्षर् र सीप

-र्ृवष मिदुर र

र्ृवष उपिर्ो

मध्यर्ाडलन

X

X

X

वर्सानर्ा लाडग

ववर्ास ताडलम प्राप्त

वर्सानर्ो डिजिटल

उत्प्पादर्त्प्वमा

पर्ुपन्त्छी

प्रजर्क्षर् र सीप

गने वर्सानहरुर्ो

साक्षरता वृविगनक

उललेख्य वृवि भएर्ो

ववर्ास

नेपाल र्ृवष

ववर्ास ताडलम

सं ख्या।

पहलहरु भएर्ा ।

हुनेछ।

मन्त्रालय

अनुसन्त्िान पररषद्,

सञ्चालन गने ।

-क्षेरगत ववर्ेषज्ञताले
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प्राववडिर् जर्क्षा

अनलाईन डसर्ाई

३०.

०२.११

अत्प्यािुडनर् डिजिटल
र्ृवष ज्ञान र्ेन्त्िर्ो
स्थापना गने ।

डिजिटल पूवाकिारयुि

र्ृवष ज्ञान र्ेन्त्िर्ो
सं ख्या।

तथा व्यावसावयर्

वर्सानहरुर्ो लाडग

तालीम पररषद, र्ृवष

फलदायी हुने।

सहर्ारीहरु र
ववश्वववद्यालयहरु

अत्प्यिुडनर् ज्ञान

र्ृवष र खाद्य

सम्बन्त्िी अनुसन्त्िान
तथा प्रसार र
प्रयोगर्ो लाडग

र्ृवष तथा

जर्क्षा, ववज्ञान तथा

उत्प्पादर्त्प्वमा सुिार

पर्ुपन्त्छी

प्रववडि मन्त्रालय,

भएर्ो हुनेछ।

ववर्ास

र्ृवष ववभाग,

मन्त्रालय

प्राववडिर् जर्क्षा

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

नीडतगतरुपमा उच्च

तथा व्यावसावयर्

महत्प्व प्रदान

तालीम पररषद, र्ृवष

गररएर्ो।

सहर्ारीहरु र ववश्व
ववद्यालयहरु

३१.

०३.०१

रावष्ट्रय डिजिटल

सेवाग्राही र्ेजन्त्ित

डिजिटल स्वास््य

स्वास््यर्मीर्ो र्मी,

रावष्ट्रय स्वास््य सेवा

सेवा ्लेटफमकर्ो

्लेटफमकर्ो व्यवस्था

्लेटफमक तथा सेवा

गने ।

प्राप्त गनेर्ो सं ख्या।

स्वास््य सेवा

स्वास््य तथा

अथक मन्त्रालय,

स्वास््य सेवा

िनसङख्या

सञ्चार तथा

उपयोडगता बारे सबै

प्रदायहरुर् बीच

मन्त्रालय

प्रववडि मन्त्रालय,

सरोर्ारवालाहरुर्ो

समन्त्वयर्ो अभाव,

स्वास््य सेवा

तत्प्परता आवश्यर्

ववरामी-सहयोगी

ववभाग,

रहेर्ो।

सञ्जालर्ो अभाव तथा

प्रदे र् सरर्ार र

रोगर्ो इडतहास तथा

स्थानीय तह र

त्यांर्र्ो अभावले

अस्पतालहरू

डसजिकत बािाहरूलाई
जचदै प्रभावर्ारी
स्वास््य सेवा प्रदान
हुने
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दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

सूचना

३२.

०३.०२

नयाुँ प्रववडिमा आिाररत

उच्च स्तरर्ो

स्वास््य सेवा

ववरामीहरूले पाउने

डिजिटल स्वास््य सेवा

प्राववडिर् /डिजिटल

र्ेन्त्िर्ो स्थापना र

स्रोतहरू सवहतर्ा

र्ेन्त्िहरुमा उच्च

सञ्चालन गने ।

दीघकर्ालीन

स्वास््य तथा

अथक मन्त्रालय,

स्वास््य सेवामा

िनसङख्या

प्रदे र् सरर्ार,

गडतर्ो ब्रोिब्यान्त्ि

गुर्ात्प्मर् सुिार

मन्त्रालय

स्वास््य सेवा

स्वास््य सेवा

पूवाकिार िोडिएर्ो छ

र्ेन्त्िहरुर्ो सं ङ्खख्या।

र प्रववडि व्यवस्थापन

भएर्ो हुनेछ।

X

X

X

X

X

ववभाग र स्थानीय
तह

गने डनजश्चत स्तरर्ो
आन्त्तररर् क्षमता
रहेर्ो।

३३.

०३.०३

इलेटिोडनर् स्वास््य

स्वास््य

ववरामीर्ो गोपडनयता

प्रभावर्ारी स्वास््य

अडभलेख र्ो

अडभलेजखर्रर् भएर्ा

र सुरक्षा सं रक्षर्र्ो

व्यवस्थापन गने ।

ववरामीर्ो सं ख्या।

स्वास््य तथा

सञ्चार तथा सूचना

सेवार्ो ववतरर् र

िनसङ्खख्या

प्रववडि मन्त्रालय ,

लाडग नीडत तथा

स्वास््य नीडत डनमाकर्

मन्त्रालय

सूचना प्रववडि

डनयामर् वातावरर्

प्रवक्रयामा सघाउ

ववभाग, स्वास््य

ववद्यमान रहेर्ो।

पुगर्
े ो हुने तथा

सेवा ववभाग र

स्वास््य सेवा

प्रववडि र्ेन्त्ि

उम्दा

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

(esPcerP)

रावष्ट्रय सूचना

ववतरर्र्ालाडग
अन्त्वेषर्र्ो क्षमतामा
सुिार भएर्ो हुनछ
े ।
३४.

०३.०४

घुम्ती स्वास््य सेवा

डिजिटल प्रववडिबाट

सबैर्ो लाडग स्वास््य

ग्रामीर् क्षेरर्ा

सञ्चालनमा ल्र्याउने ।

सञ्चाडलत घुम्ती

सेवार्ो नीडतगत

स्वास््य इर्ाइहरुर्ो

व्यवस्था रहेर्ो।

सं ख्या।

स्वास््य तथा

स्वास््य सेवा

नागररर्ले गुर्स्तरीय

िनसङ्खख्या

ववभाग, प्रदे र्

स्वास््य सेवा तत्प्र्ाल

मन्त्रालय

सरर्ार तथा

पाएर्ो हुनेछ।
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मध्यर्ालीन

X

X

X

स्थानीय तह र
अस्पतालहरू

३५.

०३.०५

सुत्प्र्ेरी तथा गभकवती

ु र र बाल
मातृ मृत्प्यद

आमाहरुमा पयाकप्त

ु रमा उललेख्य
मृत्प्यद

तथा स्तनपान गराउने

डिजिटल साक्षरता

रुपमा र्मी आएर्ो

मवहलार्ो

आवश्यर् रहेर्ो।

हुनेछ।

इ-मातृ स्वास््य सेवा

र्ायकक्रमबाट

सञ्चालन गने ।

लाभाजन्त्वंत हुने गभकवती

सं ख्या।

मध्यर्ालीन

X

X

X

स्वास््य तथा

मवहला बालबाडलर्ा

िनसङ्खख्या

तथा िेष्ठ नागररर्

मन्त्रालय

मन्त्रालय, सञ्चार
तथा सूचना प्रववडि
मन्त्रालय र नेपाल
दूरसञ्चार प्राडिर्रर्

३६.

३७.

०३.०६

०३.०७

आपतर्ालीन स्वास््य

दुगम
क क्षेरमा

ड्रोन सेवा सञ्चालनर्ा

दुगम
क क्षेरर्ा

सामाग्री ववतरर्र्ा

अत्प्यावश्यर् जचवर्त्प्सा

लाडग र्ानूनी

लाडग ड्रोन (Drone)

सामग्रीहरू ड्रोनबाट

व्यवस्था रहेर्ो।

र्ो उपयोग गने ।

पुरयाएर्ो सं ख्या।

र्ेजन्त्िर्ृत टे डलमेडिडसन

र्ेजन्त्िर्ृत

रावष्ट्रय स्वास््य नीडत

ववर्ेषज्ञ स्वास््य

टे डलमेडिडसन सेवार्ो

तथा

लाभग्राही सं ख्या।

र्ो व्यवस्था रहे र्ो।

र्ेन्त्िर्ो स्थापना गने
।

३८.

०४.०१

स्माटक

स्माटक र्क्षार्ोिा

र्ेन्त्िमा र्ोष

स्माटक र्क्षा

दीघकर्ालीन

स्वास््य तथा

सञ्चार तथा सूचना

नागररर्हरु स्वास््य

िनसङ्खख्या

प्रववडि मन्त्रालय र

सेवाबाट लाभाजन्त्वत

मन्त्रालय र

गृह मन्त्रालय

भएर्ो हुनेछ।

गृह मन्त्रालय
अलपर्ालीन

X

X

X

X

X

स्वास््य तथा

सञ्चार तथा

परामर्क सेवाबाट

िनसङ्खख्या

प्रववडि मन्त्रालय ,

दुगम
क भेगर्ा

मन्त्रालय

स्वास््य सेवा

X

X

सूचना

िनताहरुर्ो िु लो

ववभाग,

वहस्सा लाभाजन्त्वत

नेपाल दूरसञ्चार

भएर्ो हुनेछ।

प्राडिर्रर् र

र्ैजक्षर् गुर्स्तरमा
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अस्पतालहरू
दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

जर्क्षा, ववज्ञान

सञ्चार तथा सूचना

र्क्षार्ोिाहरुवाट

भएर्ा सामुदावयर्

र्ोिाहरुर्ा

सुिार भई

तथा प्रववडि

प्रववडि मन्त्रालय ,

पिनपािन गराउने ।

ववद्यालयहरुर्ो

सं सािनहरुर्ो

वविाथीहरुर्ो

मन्त्रालय

अथक मन्त्रालय,

सं ख्या।

उपयोग गनक सक्षम

डसर्ाईमा मापन

नेपाल दूरसञ्चार

हुने गरी

योग्य सुिार भएर्ो

र्म्पनी डलडमटे ि

जर्क्षर्हरुर्ो क्षमता
ववर्ास गररएर्ो।
३९.

०४.०२

ओएलइ (Open
learning
Education) लागू

ओएलइ

मा सहभागी

ववद्याथीर्ो सं ख्या।

गने ।

हुनेछ।

डिजिटल

सावकिडनर्

पुस्तर्ालयर्ो सहि
उपलब्िता हुन।
े

।

दीघकर्ालीन

जर्क्षा, ववज्ञान

सञ्चार तथा

ववद्यालयहरुर्ा

तथा प्रववडि

प्रववडि मन्त्रालय ,

ववद्याथीहरुर्ो र्ैजक्षर्

मन्त्रालय

प्राववडिर् जर्क्षा

X

X

X

X

X

सूचना

गुर्स्तरमा सुिार

तथा व्यावसावयर्

भएर्ो हुनेछ।

ताडलम पररषद र
नेपाल खुलला
ववश्वववद्यालय

४०.

०४.०३

अनलाइन डसर्ाइ

अनलाइन ्लेटफमक

अनलाइन डसर्ाइलाई

दुगम
क तथा र्म

र्ायकक्रम सञ्चालन गने

प्रयोगर्ताकर्ो सं ख्या।

समान प्राथडमर्तार्ो

।

जर्क्षा, ववज्ञान

सञ्चार तथा

सुवविा भएर्ा क्षेरर्ा

तथा प्रववडि

प्रववडि मन्त्रालय,

रूपमा डलइने र

वाडसन्त्दाले गुर्स्तरीय

मन्त्रालय

नेपाल दूरसञ्चार

यसर्ो लाडग

जर्क्षा प्राप्त गरे र्ो

प्राडिर्रर् र

ब्रोिब्यण्ि सेवार्ो

हुनेछ।

ववद्यालय तथा

उपलब्िता आवश्यर्
हुने।
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मध्यर्ालीन

X

X

X

सूचना

ववश्वववद्यालयहरू

४१.

०४.०४

भािामा लयापटप

भािामा लयापटप

सेवा सुवविाबाट

भािामा लयापटपर्ो

र्ायकक्रम सञ्चालन गने

र्ायकक्रममा सं लग्न

बं जचत ववपन्न वगकर्ा

।

ववद्याथीहरुर्ो
सङ्खख्या।

जर्क्षा, ववज्ञान

सञ्चार तथा

उपलव्िताले

तथा प्रववडि

प्रववडि मन्त्रालय,

ववद्याथीमा

डिजिटल साक्षरता

मन्त्रालय

अथक मन्त्रालय र

र्म््युटरर्ो

तथा

स्वाडमत्प्वमा वृवि गनक

जर्क्षामा वृवि भएर्ो

न्त्युनतम मुलयमा

हुनेछ।

आिारभ ुत लयापटप

मध्यर्ालीन

X

X

गुर्स्तररय

सूचना

स्थानीय तह

उपलब्ि हुने।
४२.

०४.०५

जर्क्षा व्यवस्थापन

जर्क्षा व्यवस्थापन

जर्क्षा व्यवस्थापन

त्य र त्याङ्क

सूचना

सूचना प्रर्ाली

सूचना प्रर्ाली

(इएमआइएस २.०)र्ो

प्रर्ाली लागू

गने ।

जर्क्षा, ववज्ञान

जर्क्षा ववभाग,

उपलब्ि भई नीडत

तथा प्रववडि

प्राववडिर् जर्क्षा

(इएमआइएस २.०)

डनमाकर्मा महत्प्वपूर्क

मन्त्रालय

तथा व्यावसावयर्

प्रयोग गने सामुदवयर्

र्ो प्रयोग

ववद्यालयर्ो सं ख्या।

ववद्यालयहरुमा

योगदान पुगेर्ो

अडनवायक गररने।
४३.

०४.०६

र्ेन्त्िीर्ृत भनाक प्रर्ाली
सञ्चालनमा लयाउने ।

मध्यर्ालीन

X

X

X

ताडलम पररषद् र

हुनेछ।

र्ेन्त्िीर्ृत भनाक

र्ुनै नयाुँ प्रर्ाली

च ुस्त भनाक प्रवक्रया

आवेदन प्रर्ालीर्ो

ववर्ास र र्ुरुवात

र्ुरुवात गने टयाम्पस,

ववश्व ववद्यालयहरु
जर्क्षा, ववज्ञान

जर्क्षा ववभाग,

भई ववद्याथी तथा

तथा प्रववडि

प्राववडिर् जर्क्षा

गदाक सुरक्षा र

टयाम्पस/

मन्त्रालय

तथा व्यावसावयर्

ववश्व ववद्यालयर्ो

प्रमाजर्र्ता िस्ता

ववश्वववद्यालय दुवैलाई

ताडलम पररषद् र

सं ख्या।

मुद्दाहरुलाई पयाकप्त

लाभ भएर्ो हुनेछ।

ववश्वववद्यालय

मारामा सं वोिन
गररने।
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मध्यर्ालीन

X

X

X

४४.

०४.०७

बायोमेविर् हाजिरी

बायोमेविर् हाजिरी

प्राववडिर् समस्या

तथा डसडसवटभी

तथा डसडसवटभी

आएमा स्थानीय

तथा र्मकचारीहरु

तथा प्रववडि

टयामेराहरूर्ो उपयोग

टयामेराहरू ििान

स्तरबाटै समािान

ववद्यालयमा समयमै

मन्त्रालय

गने।

गररएर्ो

हुने।

हाजिर हुने तथा

ववद्यालयहरुर्ो
सं ख्या।

-ववद्याथी, जर्क्षर्

मध्यर्ालीन

X

X

X

जर्क्षा, ववज्ञान

जर्क्षा ववभाग,
सूचना प्रववडि
ववभाग, र प्रादे जर्र्
तथा स्थानीय तह

अनुर्ासन र्ायम हुने
तथा वविालय तथा
ववद्यालय हाता
सुरजक्षत भएर्ो
हुनेछ।

४५.

०४.०८

ग्रामीर् क्षेरमा

स्थावपत मोबाइल

मोबाइल डसर्ाइ

दुगम
क क्षेरमा

मोबाइल डसर्ाइ

डसर्ाई र्ेन्त्िहरु र

र्ेन्त्िहरुमा

सं ख्या।

पहुुँच उपलब्ि

मोबाइल प्रयोगबाट

ताडलम पररषद् र

जर्प ववर्ास भएर्ो

स्थानीय तह

ुँ च
र्ेन्त्िर्ो पह
ु ववस्तार
गने ।

लाभग्राहीहरुर्ो

ब्रोिब्याण्ि सेवार्ो
रहने।

मध्यर्ालीन

जर्क्षा, ववज्ञान

जर्क्षा ववभाग ,

बसोबास गने

तथा प्रववडि

प्राववडिर् जर्क्षा

नागररर्हरुमा

मन्त्रालय

तथा व्यावसावयर्

X

X

X

हुनेछ।
४६.

०५.०१

ववद्युत ववतरर्मा स्माटक

स्माटक मीटर

स्माटक डमटररङर्ो

र्ायक क्षमतामा सुिार

डमटररङ प्रर्ाली

प्रयोगर्ताकर्ो

लाडग आवश्यर्

आई ववद्युत

अवलम्बन गने।

सङ्खख्या।

पुवाकिार तयारीर्ो

च ुहावटमा र्मी

लाडग नेपाल ववद्युत

आएर्ो हुनेछ।

प्राडिर्रर् तयार
रहेर्ो।
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मध्यर्ालीन

X

X

X

ऊिाक, िलस्रोत
तथा डसुँचाइ
मन्त्रालय

नेपाल ववद्युत
प्राडिर्रर् र
ववद्युत महसुल
डनिाकरर् आयोग

४७.

०५.०२

जिआइएस स्माटक डग्रि

जिआईएस स्माटक डग्रि

जिआइएस स्माटक

नोलाईट र ववद्युडतय

प्रर्ाली अवलम्वन

पररयोिनार्ो

डग्रिर्ा लाडग सरर्ार

च ुहावटमा र्मीआउने

गने।

सङ्खख्या।

प्रडतवि रहे र्ो।

तथा ववतरर्

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

ऊिाक, िलस्रोत
तथा डसुँचाइ
मन्त्रालय

व्यवस्थापन

नेपाल ववद्युत
प्राडिर्रर् र रावष्ट्रय
प्रसारर् डग्रि
र्म्पनी

प्रर्ालीर्ो क्षमता
ववर्ास हुने िसर्ो
फलस्वरुप श्रोत

सािनर्ो अडिर्तम
लाभ प्राप्त भएर्ो
हुनेछ।
४८.

०५.०३

नेपालभरर्ा

प्राडिर्रर्र्ा ABPS

ABPS र्ाखा

भ ुिानी गनक

प्राडिर्रर्र्ा िुनसुर्ै

सञ्चालन गरे र्ो

सञ्चालनर्ो लाडग

ग्राहर्हरुलाई सहि

र्ाखावाट ववद्युत

र्ाखाहरुर्ो सं ख्या।

नेपाल ववद्युत

तथा सरल भएर्ो

नेपाल राष्ट्र बैङ्क र

प्राडिर्रर् प्रडतवि

हुनेछ।

ववत्तीय सं स्थाहरू,

महसूल भ ुिानी गनक
डमलने प्रर्ाली (ABPS)

रहेर्ो।

मध्यर्ालीन

X

X

X

नेपाल ववद्युत
प्राडिर्रर्,

ऊिाक, िलस्रोत तथा
डसुँचाइ मन्त्रालय,

र्ो ववर्ास गने ।
४९.

०५.०४

नेपाल ववद्युत

नेपाल ववद्युत

अत्प्यािुडनर् (cutting

सूचना तथा सेवा

प्राडिर्रर्र्ो

प्राडिर्रर्र्ो

edge) मोबाईल एप

डलन-ददन सहजिर्रर्

आडिर्ाररर् मोबाइल

आडिर्ाररर् मोबाइल

डनमाकर् तथा

एप सञ्चालन गने ।

एप प्रयोगर्ताकर्ो

सञ्चालनर्ो लाडग

भएर्ो हुनेछ।

सङ्खख्या।

नेववप्रा तयार रहे र्ो।
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अलपर्ालीन

X

नेपाल ववद्युत

नेपाल राष्ट्र बैङ्क,

प्राडिर्रर्

ववत्तीय सं स्थाहरु र
भ ुिानी सेवा
प्रदायर्हरू

५०.

०५.०५

स्माटक भवन / ऊिाक

स्माटक प्रववडिर्ो प्रयोग

स्माटक भवन डनमाकर्

ऊिाक व्यवसथापन

व्यवस्थापन प्रर्ाली

गररएर्ा भवनहरुर्ो

सम्बन्त्िी नीडतर्ो

भई ऊिाक खपत र

सञ्चालनमा लयाउने।

सङ्खख्या।

ववर्ास गररएर्ो।

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

र्ाबकन फुटवप्रन्त्टमा

उिाक िलस्रोत

सहरी ववर्ास

तथा डसं चाई

मन्त्रालय, सं िीय

मन्त्रालय

माडमला तथा

र्मी आएर्ो हुनेछ।

सामान्त्य प्रर्ासन
मन्त्रालय, र
स्थानीय तह

५१.

०५.०६

नेपाल ववद्युत

नेपाल ववद्युत

वफलि फोसक

वास्तववर् समयमा

प्राडिर्रर्र्ो वफलि

प्राडिर्रर्र्ो

अटोमेसन समािानर्ा

सूचना

फोसक अटोमेसन

आन्त्तररर्

लाडग

समािानहरूर्ो

व्यवस्थापनलाई सुदृि

यथेि प्रयास भएर्ो।

सञ्चालन गने।

गनक वफलिफोसक

दक्षतार्ो ववर्ास

अटोमेसन

भएर्ो हुनेछ।

प्रयोगर्ताकर्ो

दीघकर्ालीन

X

र त्याङ्कमा

X

X

X

X

नेपाल ववद्युत
प्राडिर्रर्

पहुुँचर्ो र्ारर्

ऊिाक, िलस्रोत तथा
डसुँचाइ मन्त्रालय
र

सुँगिनात्प्मर्

ववद्युत ववर्ास

ववभाग

सङ्खख्या।
५२.

०५.०७

नेपाल ववद्युत

नेपाल ववद्युत

ग्राहर् सेवा

नेपाल ववद्युत

प्राडिर्रर्र्ो

प्राडिर्रर्र्ो ग्राहर्

आवश्यर्तालाई

प्राडिर्रर्र्ो

ग्राहर्सेवा पोटकल

सेवा पोटकल प्रयोग

सहयोग पुग्नेगरी

ग्राहर्लाई सेवा ददने

ववद्युत ववर्ास

प्रयोमा लयाउने ।

र्ताकहरुर्ो सङ्खख्या।

नेववप्राले अत्प्यािुडनर्

क्षमता अडभवृवि

ववभाग

सेवा पोटकलर्ो

भएर्ो हुनेछ।

व्यवस्था गने।
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अलपर्ालीन

X

नेपाल ववद्युत

उिाक, िलस्रोत तथा

प्राडिर्रर्

डसं चाई मन्त्रालय र

५३.

०५.०८

नेपाल ववद्युत

नेपाल ववद्युत

इ- डसर्ाई

प्रजर्जक्षत

मध्यर्ालीन

प्राडिर्रर्र्ो इ-

प्राडिर्रर्र्ो इ-

्लेटफमकर्ो लाडग

र्मकचारीहरुर्ो

डसर्ाइ ्लेटफमक

डसर्ाइ ्लेटफमक

नेपाल ववद्युत

र्ारर् साङ्गिडनर्

मन्त्रालय,

प्रयोगमा लयाउने।

प्रयोगर्ताकहरुर्ो

प्राडिर्रर् प्रडतवि

दक्षतामा

सञ्चार तथा

सङ्खख्या।

रहेर्ो।

उललेखनीय वृवि

सूचना प्रववडि

भएर्ो हुनेछ।

मन्त्रालय र,

X

X

नेपाल ववद्युत

X

प्राडिर्रर्

ऊिाक, िलस्रोत
तथा डसुँचाइ

नेपाल दूरसञ्चार
प्राडिर्रर् ,

५४.

०५.०९

ऊिाक-सम्झौता

उिाक सम्झौता

सरोर्ारवाला

उिाक सम्झौतामा

मध्यर्ालीन

व्यवस्थापन प्रर्ाली

व्यवस्थापन

हरुलाई प्रर्ृयामा

ु ो
सहिीर्रर् हुनर्

र्ायकनयन गने।

प्रर्ालीबाट भएर्ा

लयाउन आवश्यर्

साथै व्यवस्थापन

सम्झौतार्ो सड्ड्ख्या।

पहल र्ुरु

तथा अनुगमन गनक

िलवविुत ् ववर्ास

गररएर्ो।

सहि भएर्ो

र्म्पनी

X

X

नेपाल ववद्युत

X

प्राडिर्रर्

ऊिाक, िलस्रोत
तथा डसुँचाइ

मन्त्रालय ,र

हुनेछ।
५५.

०६.०१

वेलर्म नेपाल

पयकटर् तथा अन्त्य

पयकटन क्षेरर्ा सबै

पयकटर्हरुले सूचना

वेबसाइट /

सरोर्ारवालाहरूबाट

प्रमुख

मोबाइल एप

मोबाइल एप

सरोर्ारवालाहरुर्ो

प्राप्त गनक सहि हुने

सञ्चालन गने।

प्रयोगर्ो सङ्खख्या।

०६.०२

इलेटिोडनर् डभसा र

इ-डभसा प्रयोग गने

X

नेपाल पयकटन

सं स्र्ृडत पयकटन

बोिक

तथा नागररर्

तथा डनिीक्षेरलाई

उड्डयन मन्त्रालय,र

सूचना प्रववडि

बिार ववस्तारमा

रावष्ट्रय सूचना

प्रयोगमा पयाकप्त

सहयोग पुगेर्ो

प्रववडि र्ेन्त्ि,

पूवत
क यारी रहे र्ो।
५६.

अलपर्ाडलन

इ-डभसा िारी गनकर्ो

हुनेछ।

डभसा प्रर्ृया सहि
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दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

अध्यागमन

गृह मन्त्रालय ,

अध्यागमन प्रवक्रयामा

पयकटर्हरूर्ो

लाडग उपयुि

ु ो साथै
भएर्ो हुनर्

सुिार गने ।

सङ्खख्या।

र्ानूनी प्राविानहरु

नेपाल अन्त्तरावष्ट्रय

ववभाग

परराष्ट्र मन्त्रालय ,
सञ्चार तथा

सुडनजश्चत गररएर्ो

पयकटनर्ो उत्प्र्ृि

हुने।

गन्त्तब्यर्ो रुपमा

मन्त्रालय ,सं स्र्ृडत

स्थावपत हुन सहयोग

पयकटन तथा

पुग्नेछ।

नागररर् उड्डयन

सूचना प्रववडि

मन्त्रालय र
रावष्ट्रय सूचना
प्रववडि र्ेन्त्ि
५७.

०६.०३

बहुभावषर् हेलपलाइल

हेलपलाइनर्ो प्रयोग

र्क्ष / प्रर्ाली

गने पयकटर्हरुर्ो

सञ्चालन गने।

सङ्खख्या।

सं स्र्ृडत

पयकटन ववभाग ,

सर्ारात्प्मर् प्रभाव

पयकटन तथा

नेपाल पयकटन बोिक

दक्षता भएर्ा

पनुर्
क ो साथै तथा

नागररर्

र

व्यजिहरुर्ो

नयाुँ गन्त्तव्यहरूर्ो

उड्डयन

एिेजन्त्सि

आवश्यर्ता।

खोिीमा बिोत्तरी

मन्त्रालय

एसोडसयसन अफ

तोवर्एर्ा भाषाहरुमा
उच्च स्तरर्ो भाषा

पयकटर्हरूमा

मध्यर्ाडलन

X

X

X

भएर्ो हुनेछ।
५८.

०६.०४

Augmented and
Virtual Reality
टुर एपर्ो र्ुरुवात
गने।

अग्मेन्त्टे ि एण्ि

समग्र पयकटर्हरुर्ो

पयकटन प्रविकनमा

अनुभवलाई समृि

सघाउ पुगी

एप प्रयोगर्ताकर्ो

बनाउन र नेपाल

पयकटर्हरुर्ो

सं ख्या।

पयकटन बोिकर्ो

सङ्खख्यामा वृवि

बिार ववस्तार र

भएर्ो हुनेछ।

ुक ल ररयाडलटी टु र
भचअ

प्रोत्प्साहनर्ालाडग
एपर्ो

िे वर्ङ

नेपाल
दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

नेपाल पयकटन

पयकटन ववभाग

बोिक

आवश्यर्ता

रहेर्ो।
५९.

०६.०५

इलेटिोडनर् पथ

इलेटिोडनर् पथ

इलेटिोडनर् पथ

पयकटर् अनुर्ूल
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मध्यर्ालीन

X

X

X

नेपाल पयकटन

सं स्र्ृडत पयकटन

प्रदर्कर् प्रर्ाली

प्रदर्कर्र्ो प्रयोग

प्रदर्कर्

गन्त्तव्यर्ो रुपमा

सञ्चालनमा ल्र्याउने

गनेर्ो सङ्खख्या।

स्थापनार्ालाडग

नेपालर्ो छवव

उड्डयन मन्त्रालय ,

मुख्य पयकटर्ीय

सबल हुने र राम्रो

पयकटन ववभाग

।

आर्षकर्हरू

बोिक

तथा नागररर्

पयकटर्ीय अनुभवर्ो

सरोर्ारवालाहरूद्वारा

फलस्वरुप

छनोट गररने।

पयकटर्हरू

सन्त्तुि

भएर्ो हुनेछ।
६०.

०६.०६

परर्र्ृत ब्रान्त्ि

मध्यर्ाडलन

नेपाल पयकटन

सं स्र्ृडत पयकटन

बोिक

तथा नागररर्

ओम्नी च्यानल

नेपालर्ो पयकटन

प्रभावर्ारी पयकटन

मार्ेवटङ्गर्ो प्रयोग

प्रविकन गनक ओम्नी

प्रविकनर्ो लाडग

अनुभडू त र नेपालर्ा

गने।

च्यानल मार्ेवटङबाट

अम्नी च्यानल

आर्षकर्हरूर्ो

उड्डयन मन्त्रालय र

लाभग्राहीर्ो सं ख्या।

मार्ेवटङ आवश्यर्

प्रत्प्यक्ष अनुभवले

पयकटन ववभाग

रहेर्ो।

पयकटर्हरूर्ो

X

X

X

आगमनमा वृवि
भएर्ो हुनेछ।
६१.

०६.०७

दीघकर्ालीन

नेपाल पयकटन

सं स्र्ृडत पयकटन

बोिक

तथा नागररर्

पयकटर् सुरक्षा र्ो

डिजिटल प्रववडिर्ो

पयकटर्र्ो सुरक्षा

सुिाररएर्ो

लाडग पूवाकिार

उच्च प्रयोग गरी

वृविर्ो लाडग रे डियो

पयकटर्ीय सुरक्षा

डनमाकर् गने।

पयकटर्र्ो सुरक्षार्ो

तथा ताररवहत

तथा ववश्वसनीयतामा

उड्डयन मन्त्रालय,

वृहत योिना

प्रववडिहरुर्ो

गृह मन्त्रालय र

डनमाकर्।

प्रयोगमा सुिारर्ो

वृवि भएर्ो हुनेछ।

X

X

X

X

X

पयकटन ववभाग

आवश्यर्ता
रहेर्ो।
६२.

०७.०१

रावष्ट्रय भ ुिानी

-रावष्ट्रय भ ुिानी

सबै प्रमुख

सुरजक्षत भ ुिानी

गेटवेर्ो स्थापना र

गेटवेर्ो स्थापना।

सरोर्ारवालाहरुर्ो

प्रर्ाली, व्यावसावयर्

सहभाडगता रहने

लागतमा र्मी र

सञ्चालन गने।

-रावष्ट्रय भ ुिानी
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अलपर्ाडलन

X

X

नेपाल राष्ट्र

अथक मन्त्रालय ,

बैङ्क

सञ्चार तथा
सूचना प्रववडि

गेटवेर्ो प्रयोग गरी

गरी रावष्ट्रय भ ुिानी

डिजिटल अथकतन्त्रमा

मन्त्रालय, रावष्ट्रय

हुने र्ारोवारर्ो

गेटवेर्ा लाडग

वृवि भएर्ो हुनेछ।

सूचना प्रववडि

सङ्खख्या।

नेपाल सरर्ार र

र्ेन्त्ि ,महाले खा

राष्ट्र बैं ङ्कर्ो

डनयन्त्रर्

प्रडतविता रहेर्ो।

र्ायाकलय

र

सम्वजन्त्ित बैं ङ्क
ववजत्तय सं स्था हरू
६३.

०७.०२

क्रेडिट रे वटङ

क्रेडिट रे वटङ् प्रर्ाली

क्रेडिट रे वटङ

सं स्थागत खाताहरु)

सं स्था तथा डनयामर्

सन्त्चालनर्ालाडग

सुसूजचत भई डनर्कय

सञ्चालन गने।

डनर्ायहरुर्ो सं ख्या।

र्ानूनी िाुँचा

डलन सटने

अजस्तत्प्वमा रहने।

तथा डतनक नसर्ेर्ो

(व्यजिगत वा

प्रयोग गने ववत्तीय

सं स्थार्ो

ववत्तीय सं स्थाहरुले

ऋर् जस्वर्ृत गदाक

मध्यर्ालीन

X

X

X

नेपाल राष्ट्र
बैङ्क

अथक मन्त्रालय ,
नेपाल बैङ्कसक सङ्घ
र ववत्तीय
सं स्थाहरू

ऋर् तथा डन्र्ृय
सम्पजत्तमा र्मी
भएर्ो हुनेछ।

६४.

०७.०३

नेपाली

गन्त्तव्य सवहतर्ो

नेपाल सरर्ारर्ो

श्रम, रोिगार तथा

आप्रवासीहरुर्ो

आप्रवासी

उच्चस्तरर्ो

त्याङ्क व्यवस्थापन

र्ामदारहरुर्ो

प्रर्ाली सञ्चालन

सङ्खख्या ।

गने।

श्रम तथा

श्रम रोिगार तथा

सामाजिर् सुरक्षा

व्यवसायिन्त्य

सामाजिर् सुरक्षा

प्रथडमर्ता रहे र्ो,

मन्त्रालयर्ो नीडत

सुरक्षा ववभाग

मन्त्रालय ,परराष्ट्र

तथा आवश्यर्

डनमाकर् तथा

मन्त्रालय,

पुवत
क यारी र

व्यवस्थापन र

अध्यागमन

सङ्खलग्नता रहेर्ो

डनरीक्षर् क्षमतामा

हुन।
े

सुिार भएर्ो

ववभाग,र वैदेजर्र्

हुनेछ।
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मध्यर्ालीन

X

X

X

रोिगार ववभाग

६५.

०७.०४

मोबाइल वालेट सेवा

मोबाईल वालेट सेवा

मोबाईल वालेट

डिजिटल भ ुिानी

प्रदान गने।

ददने सेवा

सेवा प्रदान

सेवाहरुर्ो

प्रदायर्हरुर्ो

गनक/गराउन थप

सङ्खख्या, तथा

सं स्थागत व्यवस्था

भएर्ो हुनेछ।

प्रयोगर्ताकहरुर्ो

आवश्यर् रहेर्ो।

अलपर्ाडलन

X

ववस्तार

नेपाल राष्ट्र

सञ्चार तथा सूचना

बैङ्क, नेपाल

प्रववडि मन्त्रालय,

दूरसञ्चार

अथक मन्त्रालय, र

प्राडिर्रर्

दुरसञ्चार सेवा
प्रदायर् हरू

सङ्खख्या।

६६.

६७.

०७.०५

०७.०६

भ ुिानीलाई प्रोत्प्साहन

डिजिटल भ ुिानी

डिजिटल भ ुिानी

प्रर्ालीमा आिाररत

प्रर्ाली सम्बन्त्िी

गने।

र्ारोबारर्ो सं ख्या।

नेपालमा डिजिटल

भ ुिानी सहि हुने

मध्यर्ालीन

X

X

X

अथक मन्त्रालय

नेपाल राष्ट्र बैङ्क,

तथा लागत

अन्त्य ववडतय

आवश्यर् नीडतगत

घटाउनुर्ो साथै

सं स्थाहरू र

व्यवस्था भएर्ो

आडथकर् र्ारोवारमा

हुने।

वृवि भएर्ो हुनेछ।

व्यापार तथा उद्योग

व्यापार र उद्योगर्ो

एर्द्वार प्रर्ाली

व्यापार तथा

प्रबिकनर्ो लाडग

प्रबिकनर्ो लाडग

सञ्चालनर्ो लाडग

एर्द्वार सेवा ववतरर्

एर्द्वार प्रर्ालीर्ो

प्रर्ालीर्ो ववर्ास

ववर्ास तथा

गने ।

सञ्चालन।

भ ुिानी द्वार
सं चालर्हरू
उद्योग ,

उद्योग ववभाग,

उद्योगर्ो लाडग

वाजर्ज्य तथा

वाजर्ज्य ववभाग,

सरर्ार प्रडतवि

सहितार्ा र्ारर्

आपूडतक

आन्त्तररर् रािस्व

रहेर्ो।

ववश्व बैङ्कर्ो Doing
Business Ranking
मा नेपालर्ो

मन्त्रालय

ववभाग, भन्त्सार

उललेखनीय सुिार
भएर्ो हुनेछ।

अलपर्ाडलन

x

ववभाग, र्म्पनी
रजििारर्ो
र्ायाकलय, नेपाल
उद्योग वाजर्ज्य
सं ि, CNI र
नेपाल च्यम्वर
अफ र्मसक
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६८.

०७.०७

इ-र्मसक तथा सूचना

इ-र्मसक र सूचना

इ-र्मसक तथा

रोिगारी सृिना तथा

प्रववडिमा आिाररत

प्रववडिमा आिाररत

आईवटईएस लाई

सेवा (ITeS)

सेवा (ITeS) प्रदान

उद्योग,

सञ्चार तथा सूचना

आडथकर् वृविमा

वाजर्ज्य तथा

प्रववडि मन्त्रालय,

सहयोग पुग्नुर्ो साथै

आपूती

नेपाल उद्योग

प्रर्ालीर्ो ववर्ास र

गने सं स्थार्ो सङ्खख्या

नीडतगत व्यवस्था

वस्तु तथा सेवार्ो

मन्त्रालय,

वाजर्ज्य सं घ,

प्रविकन गने।

र सोबाट हुने र्ारोबार

गररने।

व्यापार ववस्तार

नेपाल चेम्वर अफ

भएर्ो हुनेछ।

र्मसक, CNI,

अनुर्ुल हुनेगरी

रर्म।

अलपर्ाडलन

X

X

हस्तर्ला महासं घ
नेपाल र डनिी
क्षेरर्ा
व्यापारीहरु,

६९.

०७.०८

डिजिटल भ ुिानी

डिजिटल माध्यमबाट

अडभयान सञ्चालन

भ ुिानी भएर्ा

गने।

र्ारोबार सं ख्या तथा
रर्म ।

डिजिटल भ ुिानी

न्त्यून र्ारोबार

प्रर्ाडलर्ो लाडग

लागत तथा सं चालन

नीडतगत व्यवस्था

सुवविार्ो पररर्ाम

प्रववडि मन्त्रालय,

स्वरुप आडथकर् तथा

ववजत्तय सं स्थाहरू

ु ो साथै सरर्ार
हुनर्
प्रडतवि रहे र्ो ।

मध्यर्ाडलन

X

X

X

नेपाल राष्ट्र

अथक मन्त्रालय,

बैं ङ्क

सञ्चार तथा सूचना

र्ारोबारर्ा अन्त्य

र भ ुिानी द्वार

वक्रयार्लापमा वृवि

सं चालर्हरू

भएर्ो हुनेछ।
७०.

०८.०१

वाटर एवटएमहरुर्ो

वाटर एवटएमहरुर्ो

डनरन्त्तरतार्ो दृविले

सबैर्ा लाडग सुरजक्षत

सञ्चालन गने।

सङ्खख्या।

एर् नवप्रवतकनात्प्मर्

प्रादे जर्र्

खानेपानी

र सुलभ खाने पानी

सरर्ार र

मन्त्रालय ,

पानी एवटएमर्ो

उपलब्ि भएर्ो

स्थानीय तह

खानेपानी आपूडतक

ववर्ास गरी सो

हुनेछ।

नमूना प्रयोगमा

अलपर्ालीन

X

तथा िल डनर्ास
ववभाग ,िल तथा

रहेर्ो तथा अन्त्य

ऊिाक आयोगर्ो

व्यवस्यापनलाई

सजचवालय, नेपाल
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सहयोग पुरयाउन

नगरपाडलर्ा सं घ

उजचत लगानीर्ो

र डनिी क्षेर

व्यवस्था भएर्ो
हुने।
७१.

०८.०२

पानीर्ा लाडग स्माटक

स्माटक मीटरर्ो प्रयोग

स्माटक मीटरहरु

पानी ववतरर्

मीटररङ लागू गने।

गने उपभोिाहरुर्ो

सञ्चालनर्ो लाडग

व्यवस्थापनमा सुिार

प्रडतर्त।

सहयोगी पूवाकिारहरु

भएर्ो हुनेछ।

ववद्यमान रहेर्ो

मध्यर्ाडलन

X

X

X

खानेपानी

खानेपानी

मन्त्रालय

मन्त्रालय ,
खानेपानी आपूडतक
तथा िल डनर्ास

हुने।

ववभाग,
प्रादे जर्र्सरर्ार र
स्थाडनय तहहरू,
िल तथा ऊिाक
आयोगर्ो
सजचवालय र
नेपाल
नगरपाडलर्ा सं ि

७२.

०८.०३

इन्त्टेडलिेन्त्ट

इन्त्टे डलिेन्त्ट

इन्त्टे डलिेन्त्ट

फोहोरबाट हुने

फोहरमैला

फोहोरमै ला

फोहोरमै ला

व्यवस्थापन गने।

व्यवस्थापन

व्यवस्थापनर्ा लाडग

भई िनस्वास््यमा

ववभाग र प्रदे र्

प्रर्ालीहरुर्ो

सहयोगी पूवाकिारर्ो

सरर्ार तथा

सङ्खख्या।

रुपमा रहे र्ो

सुिार भएर्ो हुनेछ।

िोजखम न्त्युडनर्रर्

र्नेजटटडभटीर्ो
लयाण्िवफल साईट
समेत ववद्यमान
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मध्यर्ालीन

X

X

X

सहरी ववर्ास

खानेपानी आपूडतक

मन्त्रालय

तथा िल डनर्ास

स्थाडनय तह

रहेर्ो हुने।
७३.

०८.०४

स्वचाडलत फोहोरमैला

स्वचाडलत फोहोरमैला

प्राववडिर् िवटलता

फोहोरमै लार्ो पुनिः

वगीर्रर् गने

वगीर्रर्

र लगानी आवश्यर्

र्ारखानाहरुर्ो

सहरी ववर्ास

सहरी ववर्ास

प्रयोगमा सुिार भई

मन्त्रालय ,

मन्त्रालय ,नेपाल

रहेर्ो स्वचाडलत

वातावरर्ीय प्रदुषर्मा

स्थानीय तह

ववज्ञान तथा

सङ्खख्या र वगीर्रर्

फोहोरमै ला

गररएर्ो

वगीर्रर् सञ्चालन

र्मी आएर्ो हुने।

फोहोरमै लार्ो

गने

स्थानीय

पररमार्।

सरोर्ारवालाहरुमा

समुदायहरू र

रहेर्ो ववद्यमान

खानेपानी आपूडतक

उच्च स्तरर्ो

तथा िल डनर्ास

तत्प्परता ।

ववभाग
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दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

प्रववडि प्रज्ञाप्रडतष्ठान,

७४.

०८.०५

स्थानीय तह मोबाइल

स्थानीय तह मोवाइल

नागररर्र्ो लाडग

स्थानीय तहर्ो

एपर्ो ववर्ास र

एप सञ्चालन गने

मोबाईल एपबाट सेवा

सञ्चालन गने।

स्थानीय तहर्ो सं ख्या
तथा सोर्ो

सवङ्घय माडमला

स्थानीय तह र

िवाबदे वहता भई

तथा सामान्त्य

स्थानीय समुदायहरू

प्रदान गनक रािडनडतर्

नागरीर् सेवार्ो

प्रर्ासन

प्रडतबिता रहे र्ो।

गुर्स्तरमा वृवि तथा

मन्त्रालय

प्रयोगर्ताकर्ो सं ख्या ।

अलपर्ालीन

X

स्थानीय तह एवं
नागरीर् दुवैर्ो
लागतमा र्मी
आएर्ो हुने।

७५.

०८.०६

ु सावकिडनर्
सं यि

एपहरुर्ो

सावकिडनर् यातायात

यारुर्ो सुरक्षामा

यातायात/सावकिडनर्

सङ्खख्या तथा

सेवा प्रदायर्हरु

यातायात मोबाइल

प्रयोगर्ताकर्ो सङ्खख्या।

एपर्ो व्यवस्थापन
गने।

भौडतर् पूवाकिार

सहरी ववर्ास

सुिार र सूचनार्ो

तथा यातायात

मन्त्रालय ,यातायत

एर्द्वार सेवा

तत्प्र्ाल उपलब्िताले

मन्त्रालय

व्यवस्थापन ववभाग ,

इन्त्टरफेस

ग्राहर्र्ो प्रतीक्षा

सावकिडनर्

र्ायकन्त्वयनमा रािी

अवडि घवने, सुवविा

यातायात सडमडत र

भएर्ो।

बढ्ने र िावफर् तथा

िावफर् प्रहरी

यारुहरुर्ो डभिभाि
व्यवस्थापनमा
सहयोग पुग्ने।
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अलपर्ालीन

X

७६.

०८.०७

इन्त्टेडलिेन्त्ट िावफर्
व्यवस्थापन गने।

इन्त्टे डलिेन्त्ट िावफर्

ववद्यमान इन्त्टे डलिेन्त्ट

सवारी चापमा

प्रर्ालीर्ो सङ्खख्या।

िावफर् व्यवस्थापन

न्त्यूनीर्रर्

र्ायम राख्न र नया

प्रयोगर्ताकहरुर्ो

लागु गने तत्प्परतार्ो

सुरक्षामा सुिार तथा

ववभाग ,भौडतर्

स्तर वृवि गनक

सिर् दुघट
क नामा

पूवाकिार तथा

भौडतर् पूवाकिार तथा

र्मी आएर्ो हुनेछ।

यातायात मन्त्रालय ,

यातायात मन्त्रालय

मध्यर्ालीन

X

X

X

,सिर्

भौडतर् पूवाकिार

गृह मन्त्रालय,सहरी

तथा यातायात

ववर्ास मन्त्रालय,

मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था

सिर् ववभाग र

समवपकत रहने।
७७.

०८.०८

इन्त्टेडलिेन्त्ट पावर्कङ

िावफर् प्रहरी

इन्त्टे डलिेन्त्ट पावर्कङ

इन्त्टे डलिेन्त्ट पावर्कङ

स्थल व्यवस्थापन

स्थल व्यवस्थापन

स्थल व्यवस्थापनर्ा

गने।

प्रर्ालीर्ो सङ्खख्या
तथा

प्रर्ाली

अडनयडमत िं गले हुने

मध्यर्ाडलन

X

X

X

स्थाडनय तह

भौडतर् पूवाकिार

पावर्िंगर्ो

तथा यातायात

लाडग पयाकप्त िग्गा

व्यवस्थापन पावर्िंग ,

मन्त्रालय र डनिी

क्षेर र सोर्ो

क्षमतार्ो अडिर्तम

र्म्पनीहरु

प्रयोग

प्रयोगर्ताकर्ो

गनक सवारी िनीहरू

सङ्खख्या।

तत्प्पर रहेर्ो।

उपयोग पावर्िंगस्थल ,
खोज्दा लाग्ने
समय तथा लागतमा
र्मी भएर्ो हुनेछ

७८.

०८.०९

इन्त्टेडलिेन्त्ट टोल बुथ
सञ्चालन गने।

इन्त्टे डलिेन्त्ट टोल

परम्परागत सबै टोल

आरामदायी र सुरजक्षत

बुथर्ो सङ्खख्या र

बू थहरू इन्त्टे डलिेन्त्ट

सवारी सािनहरुले गने
उि टोलबुथ
प्रयोगर्ताकर्ो सं ख्या।

भौडतर् पूवाकिार

अथक मन्त्रालय ,

यारामा सघाउ

तथा यातायात

सञ्चार तथा

टोल बुथमा पररर्त

पुग्नुर्ो साथै रािस्व

मन्त्रालय

प्रववडि मन्त्रालय ,

हुन तयार रहे र्ो।

सं र्लनमा वृवि

गृह मन्त्रालय ,

भएर्ो हुनेछ।

िावफर् प्रहरी ,
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मध्यर्ालीन

X

X

X

सूचना

सिर् ववभाग,

प्रदे र् सरर्ार र
स्थानीय
७९.

०८.१०

तह

रावष्ट्रय ववपद्

रावष्ट्रय ववपद्

ववपद्र्ा तीनवटै

ु ान,
ववपद पूवाकनम

व्यवस्थापन प्रर्ालीमा

व्यवस्थापन प्रर्ाली

चरर्मा प्रर्ालीर्ो

पुवत
क यारी, प्रडतर्ायक,

सञ्चार तथा

सुिार गने।

स्थापना तथा

उजचत सम्बिकन तथा

उत्प्थानर्ीलता तथा

प्रववडि मन्त्रालय ,

सञ्चालन।

प्रयोग गने सम्बन्त्िमा

पुनडनमाकर्मा सुिार

नेपाल दूरसञ्चार

सरर्ार प्रडतविता

भएर्ो हुनेछ।

प्राडिर्रर् ,

रहेर्ो।

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

गृह मन्त्रालय

रक्षा मन्त्रालय ,
सूचना

इन्त्टरनेट सेवा
प्रदायर्हरु ,नेपाली
सेना ,नेपाल प्रहरी,
सर्स्त्र प्रहरी बल
र प्रदे र् सरर्ार
तथा स्थाडनय तह

८०.

०८.११

ववपद् व्यवस्थापन

ववपद व्यवस्थापन

सावकिडनर् चेता वृवि

ववपद व्यवस्थापन

ताडलम सञ्चालन गने।

ताडलमबाट लाभाजन्त्वत

तथा समुदायमा

नागररर्हरुर्ो
सङ्खख्या।

रावष्ट्रय

गृह मन्त्रालय,

गडतववडिहरुमा

आपतर्ालीन

सवङ्घय माडमला तथा

ताडलमर्ा डनडमत्त तय

सरर्ारी र्मकचारीहरु

र्ायक सञ्चालन

सामान्त्य प्रर्ासन

गररएर्ो रर्नीडत

तथा िनसमुदाय वीच

मन्त्रालय, प्रदे र्

तथा छु ट्याइएर्ो

सचेतना वृवि तथा

र्ेन्त्ि

बिेट सांगिडनर्

पूवत
क यारीमा सुिार

स्थानीय तह र

भएर्ो हुनेछ।

रावष्ट्रय तथा

नीडतसुँग एर्ीर्ृत हुने
गरी ववपद

व्यवस्थापन

दीघकर्ालीन

X

X

X

X

X

सरर्ार तथा

अन्त्तराकवष्ट्रय गैर
सरर्ारी सं स्था

ताडलमलाई
डनरन्त्तरता ददन समेत
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प्रत्प्येर् स्थानीय
तहमा र्जम्तमा

एउटा आपतर्ाडलन
Emergency
Operation Centers
सञ्चालन गने र्ुरामा
सरर्ारी डनर्ायहरु
पूर्क रुपमा प्रडतवि
रहेर्ो
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