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मेरो भनाइ 

संघीय लोकताब्न्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यितथामार्फ त दिगो शाब्न्त्त, सशुासन र समवृिको राविय आकांक्षा पूरा 
गने मागफब्चर नेपालको संवििानले कोरेको छ । सामाब्िक तथा आधथफक रुपान्त्तरणमार्फ त राविय आकांक्षा परुा गनफ 
सवकन्त्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बब्न्त्ित क्षेरबाट यस दिशामा टेिा पयुाफउने र यी क्षेरलाई आम 
नागररकको पहुँचमा परु    याउने अधभभारासवहत मैले २०७४ साल चैत २ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा 
पिभार ग्रहण गरेको धथए ँ। 

 

आधथफक िर्फ २०७५/०७६ को यस अिधिमा िूरसञ्चार, विद्यतुीय तथा छापा लगायतका आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, 
हलुाक, तयाटलाइट, सरुब्क्षत मदु्रण तथा चलब्चर क्षरेमा भएका उपलब्धिलाई समेटेर यो पबु्ततका प्रकाशन गररएको 
छ । प्राप्त सर्लताको िगमा उधभएर थप प्रगधत हाधसल गनेतर्फ  सम्बब्न्त्ित सबैलाई प्ररेरत गनफ सवकयोस  भनेर यो 
पबु्ततका प्रकाशन गररएको हो । मन्त्रालय अन्त्तगफत सम्पािन भएका कामबारे सबैलाई िानकारी गराउन ुयसको 
मूख्य उद्देश्य हो।  

 

“समिृ नपेाल, सखुी नपेाली”को राविय आकांक्षा परुा गने दृढ संकल्पसवहत यो सरकार वियाब्शल छ । िनताको 
िीिनशैलीका आन्त्तररक तथा बाह्य पक्ष ििैुलाई सँगसँगै समनु्नत बनाउन आिश्यक भएकाले सरकारले “समिृ 
नपेाल, सखुी नपेाली”को लक्ष्य धनिाफरण गरेको हो । यही लक्ष्यअनरुुप सरकारले नेपाललाई अल्पविकब्शत रािको 
पब्ततबाट उठाएर समिृ बनाउने र सबै नेपालीलाई सखुी बनाउने अठोट धलएको छ । यस राविय अठोटलाई 
साकार पानफ अल्पकाधलन र दिघफकाधलन नीधत तय गरेर योिनािि रुपमा सरकार अब्घ बवढरहेको छ । आधथफक िर्फ 
२०७६/७७-२०८०/८१ का लाधग तय भएको १५  औ ँपञ्चिवर्फय योिनाको केन्त्द्रमा पधन यही लक्ष्यलाई राब्खएको 
छ । यसलाई साकार पानफ पञ्चिवर्फय योिनामा समवृिका चार र सखुका छ िटा  राविय लक्ष्य, गन्त्तव्य तथा सूचक 
धनिाफरण गररएका छन  ।  

 

समवृि र सखुका ििैु लक्ष्यसँग सञ्चार तथा सूचना प्रवििी क्षेर अन्त्योन्त्याब्श्रत रुपमा गाँधसएका छन  । त्यसैले यस 
िृहत्त राविय लक्ष्य हाधसल हनु सकोस  भनेर मेरो नेततृ्िमा सञ्चार तथा सूचना प्रवििी मन्त्रालयले धिब्िटल नेपाल 
धनमाफण गने अधभयानलाई तिारुकताका साथ अब्घ बढाइरहेको छ । धिब्िटल नेपाल धनमाफण भएपधछ यसले समग्र 
अथफतन्त्रलाई चलायमान बनाई आधथफक िृविमा टेिा परु    याउन े छ। इ-गभनेन्त्समार्फ त सशुासन कायम गनफ सहि 
हनुेछ । रोगिारी िृवि हनुेछ । राविय सरुक्षा सबल हनुेछ । साथै िेशका विधभन्न भभूागमा बसोबास गने 
माधनसहरुबीच अन्त्तरविया र अन्त्तरधनभफरतामा अधभिवृि भएर राविय एकता तथा नेपालीत्िको भािना अझ सबल 
बने्नछ । 

 

मैले यस मन्त्रालयको नतेतृ्ि सम्हालेपधछ यस दिशामा िरुगामी महत्िका विधभन्न काम भएका छन  । मलुकुको 
आधथफक तथा समाब्िक क्षरेमा उपलधि अिसरमा मलुकभरका नागररकलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट 
समेट्न े दिशामा भएका प्रयास र उपलधिीमाधथ यस पबु्ततकाले प्रकाश पानेछ । यी उपलधिीको िगमा टेकेर 
आगामी दिनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेरमा आमूल पररितफन आउने र आधथफक विकासमा र्ड्को मानफ सक्न े
गरी पूिाफिारहरुको विकास हनुे आिार तयार भएको छ।  



 
 

 

अन्त्त्यमा म सम्माननीय प्रिानमन्त्री श्री के.पी. शमाफ ओलीज्यूको प्ररेणािायी नतेतृ्ि एिं समय-समयमा उहाँले 
दिनभुएको मागफधनिेशनप्रधत हादिफक आभार व्यक्त गिफछु। साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले धलएको 
अधभयानमा सघाउने सम्पूणफ कमफचारी, नीब्ि क्षेर, विकास साझेिार, धमधिया िगत र सबै नेपाली दििी–बवहनी तथा 
िाि-ुभाईलाई िन्त्यिाि दिन चाहन्त्छु। 

 

 

   गोकुल प्रसाि बाँतकोटा 
 मन्त्री 

सञ   चार तथा सूचना प्रविधि  

  

 

 

  



 
 

पररच्छेि-1 
पररचय 

 

1.1 पषृ्ठभधूमिः 

सूचना तथा सञ्चार के्षरको विकास तथा विततारका लाधग सञ्चार मन्त्रालयको तथापना वि.सं. २०२८ साल साउन १ 
गते भएको हो । प्रशासन सिुार सम्बन्त्िी वि.सं. २००९ सालको प्रधतिेिनले धनमाफण र सञ्चार मन्त्रालय तथापना 
गनफ सझुाि दिएअनरुुप सो मन्त्रालयको तथापना भएको पाइन्त्छ। कायफ विभािन धनयमािली, २०२४ ले सूचना तथा 
प्रसार मन्त्रालयको व्यितथा गरेको धथयो भने सञ्चारलाई यातायात, सञ्चार र िलविद्यतु मन्त्रालयमा राखेको धथयो। 
प्रशासन सिुार आयोग, २०२५ ले सूचना र प्रसारण के्षरलाई गहृ, पंचायत तथा सूचना प्रसारण मन्त्रालय बनाउन 
धसर्ाररस गरेको धथयो। वि.सं.२०२६ सालमा धनमाफण, सञ्चार र यातायात मन्त्रालय तथापना भएको िेब्खन्त्छ। 
वि.सं.२०२८ सालमा छुटै्ट सञ्चार मन्त्रालय तथापना भएकोमा प्रशासन सिुार आयोग, २०४८ को धसर्ाररस बमोब्िम 
तत्काधलन सञ्चार मन्त्रालयलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पररितफन गररएको धथयो। 

नेपाल सरकार (कायफ विभािन) धनयमािली, २०७४ बमोब्िम साविक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि 
के्षर समेत थप गरी मन्त्रालयको नाम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि कायम गररएको छ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको 
क्षेरमा विकधसत नविनतम प्रविधिहरुको अधिकतम उपयोग गिै आधथफक समवृि हाधसल गने मन्त्रालयको िीघफकालीन 
सोच रहेको छ । 

1.2 मन्त्रालयको कायफक्षरेिः- 
नेपाल सरकार (कायफविभािन) धनयमािली, २०७४ बमोब्िम यस मन्त्रालयको कायफके्षर िेहाय बमोब्िम रहेको छ:- 

 सञ्चार तथा सूचना, िूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्त्िी नीधत, कानून, मापिण्ि, कायाफन्त्ियन र धनयमन, 
 िूरसञ्चार र प्रसारण विक्िेन्त्सी बाँिर्ाँि, शलु्क धनिाफरण र नक्साङ्कन  प्रयोगको अनमुधत, निीकरण र धनयमन, 
 सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान, प्रििफन र धनयमन, 
 माइिोिेभ प्रणालीको विततार, धयान्त्िविथको अन्त्तराफविय कनेब्क्टधभटी र रेधियो यन्त्र प्रयोग, 
 रेधियो, टेधलधभिन, छापा सञ्चार र समाचार संतथासम्बन्त्िी नीधत, कानून र मापिण्ि, 
 रावियततरका रेधियो, टेधलधभिन, प्रसारण संतथा र बहवुितरण प्रसारण प्रणालीको अनमुधत, निीकरण र 

धनयमन, 
 वििेशी टेधलधभिन च्यानलको िाउनधलङ्क, 
 अनलाइन धमधियासम्बन्त्िी नीधत, कानून र मापिण्ि, 
 श्रमिीिी परकारको न्त्यूनतम पाररश्रधमकसम्बन्त्िी नीधत, कानून र मापिण्ि, 
 सािफिधनक प्रसारण, छापा र प्रसारण संतथासम्बन्त्िी नीधत, कानून र मापिण्ि, 
 तििेशी तथा नेपालबाट प्रसारण गररने वििेशी छापा प्रकाशनसम्बन्त्िी नीधत, कानून र मापिण्ि, 
 राविय विज्ञापन नीधत र मापिण्ि, 
 हलुाकसम्बन्त्िी नीधत, कानून, मापिण्ि, सञ्चालन र धनयमन, 
 हलुाक वटकट प्रकाशन, भण्िारण तथा अधभलेख व्यितथापन, 
 िनािेश सेिा, हलुाक बचत बैंक र अन्त्तराफविय िाँक लेखा व्यितथापन, 
 चलब्चर र धसनेमा हलसम्बन्त्िी नीधत, कानून र मापिण्ि, 
 सरुक्षण मदु्रण, 



 
 

 नेपाल रािपरको मदु्रण, वितरण तथा अधभलेख, 
 परपधरकासम्बन्त्िी आचारसंवहता, 
 भ-ूउपग्रहको उपयोग, 
 सूचना प्रविधिको प्रििफन, राविय सूचना प्रविधि केन्त्द्र र सूचना प्रविधि पाकफ , 
 साइबर सरुक्षा, 
 राविय सूचना आयोग, 
 प्रसे काउब्न्त्सल नेपाल, केन्त्द्रीय प्रसे रब्िष्टर, नेपाल िूरसञ्चार प्राधिकरण र चलब्चर विकास बोिफ, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्िी राविय अन्त्तराफविय संघसंतथासँग सब्न्त्ि, सम्झौता, अधभसब्न्त्ि, सम्पकफ  र समन्त्िय, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्िी सािफिधनक संतथान, प्राधिकरण, सधमधत, प्रधतष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र धनयमन, 
 नेपाल इब्न्त्िधनयररङ्ग सेिाको इलेक्रोधनक एण्ि टेधलकम्यधुनकेसन इब्न्त्िधनयररङ्ग समूह सञ्चालन। 

 

१.३ साङ्गठाधनक व्यितथािः- 
यस मन्त्रालयमा चार िटा महाशाखा र एघार िटा   शाखा रहेका छन ।त्यततै मन्त्रालय मातहत हलुाक सेिा विभाग, 
सूचना प्रविधि विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग र मदु्रण विभाग गरी चार िटा विभाग रहेका छन । त्यततै 
कायफविभािन धनयमािलीले सूचना प्रविधिको के्षरलाई यस मन्त्रालयको कायफ के्षरमा समािेश गरे पश्चात विद्यतुीय 
कारोबार ऐन, 2063 बमोब्िम गदठत प्रमाणीकरण धनयन्त्रणको कायाफलय यसै मन्त्रालय मातहत रहेकोछ। 

यस मन्त्रालयको कायफ क्षेर धभर काम गने िेहायको धनकायहरु समेत यस मन्त्रालय मातहत रहेका छनिः- 

क.  नेपाल िूरसञ चार प्राधिकरण 

ख. नेपाल िूरसञ चार कम्पनी धलधमटेि 

ग.  नेपाल टेधलधभिन 

घ.  रेधियो प्रसार सेिा विकास सधमधत (रेधियो नेपाल) 

ङ. गोरखापर संतथान 

च.  प्रसे काउब्न्त्सल नेपाल 

छ. राविय समाचार सधमधत 

ि. सरुक्षण मदु्रण विकास सधमधत 
झ. न्त्यूनतम पाररश्रधमक धनिाफरण सधमधत 

ट. चलब्चर विकास बोिफ 
ठ. राविय सूचना प्रविधि केन्त्द्र 

  



 
 

पररच्छेि-2 

कानूनी तथा नीधतगत सिुार 

 

नेपाल सरकारको “समिृ नपेाल, सखुी नेपाली” अधभयानको प्रभािकारी कायाफन्त्ियनका लाधग िेहायका कानूनी तथा 
नीधतगत सिुारका कायफहरु भएका छन । 

2.1 राविय प्रसारण ऐन,२०४९ मा संशोिन :- 
नेपालको संवििानले रेधियो, एर्.एम.रेधियो सञ्चालनलाई संघ, प्रिेश र तथानीय तह गरी ३ तहको अधिकार सूचीमा 
उल्लेख गरेको छ । सो व्यितथालाई तत्काल कायाफन्त्ियन गनफ केवह नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन,२०७५ मार्फ त 
राविय प्रसारण ऐन,२०४९ मा संशोिन गरी १०० िाट सम्मका एर्.एम. रेधियो सञ चालनको इिाित, निीकरण 
र धनयमन सम्बन्त्िी कायफ तथानीय तहको क्षेर धभर सम्िब्न्त्ित तथानीय तहले बनाएको कानून बमोब्िम हनुे व्यितथा 
गररएको छ। त्यततै १०० िाट भन्त्िा माधथ १००० िाट सम्मका एर्.एम. रेधियो प्रसारण र केिलुमा आिाररत 
टेधलर्ोनमा प्रसारणको इिाित, निीकरण र धनयमन सम्िन्त्िी कायफ आफ्नो प्रिेश धभर सम्िब्न्त्ित प्रिेशले िनाएको 
कानून बमोब्िम हनुे व्यितथा गररएको छ। साथै यसरी दिइने एर्.एम. रेधियोको इिाित िारी गनुफ पूिफ 
विक्िेन्त्सीको लाधग सम्िब्न्त्ित प्रिेश िा तथानीय तहले मन्त्रालय समक्ष माग गनुफपने व्यितथा समेत रहेको छ।तर 
सम्बब्न्त्ित तथानीय तह िा प्रिेशले यस सम्बन्त्िी कानून नबनाएसम्म एर्.एम. रेधियो प्रसारणको इिाित, नविकरण 
र धनयमन गने कायफ राविय प्रसारण ऐन, 2049 र राविय प्रसारण धनयमािली, 2052 अनसुारनै हनुछे ।  
 

2.2 सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी वििेयक तिुफमा:- 
सूचना प्रविधिको के्षरमा भएको द्रतु विकासका सबै पक्षलाई विद्यतुीय कारोबार ऐन, 2063 ले मार समेट्न 
नसकेको अितथामा सूचना प्रविधिको विकास, प्रििफन र धनयमन गनफ, विद्यतुीय अधभलेख तथा हतताक्षरको मान्त्यता, 
सत्यता र विश्वसनीयतालाई धनयधमत गनफ, विद्यतुीय माध्यमबाट सािफिधनक सेिा प्रिाह गनफ, साइिर सरुक्षाको समबु्चत 
व्यितथा गरी साइिर अपरािलाई धनयन्त्रण गरी सिफसािारणको वहत कायम गनफ तथा सामाब्िक सञ्जालको 
प्रयोगलाई व्यिब्तथत र मयाफदित बनाउन ेकानूनी व्यितथा गने उद्देश्यले सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी वििेयक तिुफमा गरी 
संघीय संसिमा पेश गररएको छ। 

 

2.3 विज्ञापन (धनयमन गने) वििेयक तिुफमा :- 
ितत ुतथा सेिाको बिार प्रििफन िा वििी वितरण गनफ िा त्यततो ितत ुिा सेिाको प्रचार प्रसारको लाधग गररन े
विज्ञापन तथा तत    सम्िन्त्िी व्यिसायलाई धनयमन गने उद्देश्यले विज्ञापन (धनयमन गने) वििेयक तिुफमा गरी संघीय 
संसिमा पेश गररएको छ । 

 

2.4 िूरसञ्चार वििेयकको तिुफमािः- 
िूरसञ्चार सेिालाई प्रधततपिी, भरपिो र सिफसलुभ बनाउन तथा िूरसञ्चार सेिाको प्रभािकारी धनयमन गनफ तथा 
िूरसञ्चार सम्बन्त्िी प्रचधलत कानूनलाई संशोिन र एवककरण गने उद्देश्यले िूरसञ्चार सम्िन्त्िी वििेयकको मतयौिा 
तिुफमा गररएको छ। 

 



 
 

2.5 नपेाल धमधिया काउब्न्त्सल वििेयकको तिुफमािः- 
तितथ, तितन्त्र, मयाफदित र उत्तरिायी परकाररताको विकास तथा सम्बिफन गिै पेशागत आचरण कायम राख्नका 
लाधग धमधिया काउब्न्त्सलको तथापना गनफ प्रचधलत कानूनलाई संशोिन र एवककरण गने उद्देश्यले नेपाल धमधिया 
काउब्न्त्सल वििेयकको तिुफमा गरी संघीय संस  िमा पेश गररएको छ। 

 

2.6 आमसञ्चार सम्बन्त्िी वििेयक तिुफमािः- 
नेपालको संवििानले प्रत्याभतू गरेको प्रसे तथा अधभव्यब्क्त तितन्त्रता एिं सञ्चार र सूचनाको हक सधुनब्श्चत गरी 
आमसञ्चार क्षेरलाई तिच्छ, तितन्त्र, पारिशी, मयाफदित र व्यिसावयक बनाई लोकतन्त्रको सदुृढीकरण गनफ 
आमसञ्चार माध्यमको तथापना र संचालनका लाधग कानूनी व्यितथा गने उद्देश्यले छाता ऐनको रुपमा आमसञ्चार 
सम्बन्त्िी वििेयक तिुफमा गरी सहमधतका लाधग कानून, न्त्याय तथा संसिीय माधमला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। 

 

2.7 हलुाक सेिा वििेयक तिुफमािः- 
नेपाल हलुाक सेिालाई समयानकुुल प्रभािकारी, प्रधततपिी, आत्मधनभफर र व्यिसावयक बनाई गणुततरीय सेिा प्रिान 
गनफ आिश्यक भएकोले हलुाक सेिा वििेयक तिुफमा गरी मतयौिा उपर सरोकारिाला मन्त्रालयको  राय/ 
प्रधतवियाको लाधग पठाइएकोमा प्राप्त राय/सझुाि समेटी तयार गररएको मतयौिा सहमधतको लाधग कानून, न्त्याय तथा 
संसिीय माधमला मन्त्रालय पठाइएको छ । 

 

2.8 सरुक्षण मदु्रण सम्बन्त्िी वििेयक, २०७५:- 

सरुक्षण मदु्रण सामग्रीको छपाईका लाधग सरुक्षण मदु्रण केन्त्द्रको तथापना, सरुक्षण मदु्रणको कायाफलय कानूनी आिार 
प्रिान गने र यस सम्बन्त्िी आिश्यक अन्त्य विर्यहरुलाई मागफ धनिेशन प्रिान गने लगायतका उद्देश्य सवहत सरुक्षण 
मदु्रण वििेयक तिुफमा गरी मतयौिा उपर सरोकारिाला मन्त्रालयको राय/ प्रधतवियाको लाधग पठाइएकोमा प्राप्त 
राय/सझुाि समेटी तिुफमा गररएको वििेयक मतयौिालाई सहमधतको लाधग कानून, न्त्याय तथा संसिीय माधमला 
मन्त्रालय पठाइएको छ । 

 

2.9 सािफिधनक सेिा प्रसारण वििेयक, २०७५:- 

संवििानद्वारा प्रित्त नागररकको विचार र अधभव्यब्क्तको तितन्त्रता तथा सूचनाको हकको प्रत्याभतू गनफ तथा 
सिफसािारण िनतामा रािनीधतक, आधथफक, सामाब्िक र सांतकृधतक िागरण ल्याउन तटतथ, धनष्पक्ष, तथ्यपरक र 
िततधुनष्ठ सूचना, समाचार एिं ब्शक्षा, तिातथ्य, मनोरञ्जनात्मक राविय एकता प्रििफन गने कायफिमको उत्पािन र 
प्रसारणको माध्यमद्वारा समािेशी लोकतन्त्रको सदुृढीकरण गनफ िनउत्तरिायी सािफिधनक सेिा प्रसारण संतथाको 
तथापना र सञ्चालन गने उिेश्य सवहत सािफिधनक सेिा प्रसारण वििेयकको मतयौिा तिुफमा गरी संघीय संसिमा पेश 
गनफ तिीकृतीको लाधग मब्न्त्रपररर्द् मा पेश गने िममा रहेको छ । 

 

2.10 चलब्चर क्षरेलाई व्यितथापन र धनयमन गनफ बनकेो वििेयक, २०७६:- 

चलब्चर क्षेरलाई धसिफनशील, साँतकृधतक एिं मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गरी यसको माध्यमबाट 
नेपालका सबै रािभार्ा, िाधत िा तथानीय समिुायको कला, सावहत्य, संतकृधत, संगीत, भेर्भरु्ा, रहनसहन, परम्परा, 
इधतहास, राविय तिाधभमान, साँतकृधतक सम्पिा आदिको संरक्षण, संििफन र व्यितथापन एिं तििेशी चलब्चरको 



 
 

विकास संरक्षण, संििफन गिै चलब्चरको प्रिफिन गरी संघीय लोकताब्न्त्रक गणतन्त्र नेपाललाई एक आकर्फक राविय, 
अन्त्तराफविय चलब्चर छाँयाङ्कन तथा धनमाफण केन्त्द्रको रुपमा तथावपत गनुफका साथै नेपालको पयफटकीय सम्भािनालाई 
चलब्चरको माध्यमबाट अन्त्तराफवियततरमा प्रचार-प्रसार र प्रिफिन गरी अन्त्तराफविय बिारमा समेत तििेशी चलब्चर 
प्रिशफनको व्यितथा धमलाउन र नेपालमा सो अनरुुप चलब्चरको धनमाफण, वितरण, प्रिशफन तथा चलब्चरसँग सम्िि 
सबैलाई धनयधमत र व्यिब्तथत गने उद्देश्यले चलब्चर के्षरलाई व्यितथापन गने वििेयक तिुफमाका लाधग नेपाल 
सरकार मब्न्त्रपररर्द् बाट सैिाब्न्त्तक सहमधत धलई उक्त वििेयकको मतयौिा तिुफमाको िममा रहेको छ। 

 

2.11 सरकारी धनकायमा विद्यतुीय पराचार (ईमेल) व्यितथापन सम्बन्त्िी धनिेब्शका, २०७४:- 

सरकारी धनकाय बीच विद्यतुीय माध्यम(ईमेल) बाट ब्चठ्ठीपर, सूचना, धनणफय, कागिात तथा अन्त्य वििरण आिान 
प्रिान गरी धछटो छररतो धनणफय गनफ, सेिा प्रिाहमा सहिता ल्याउन, कम कागि प्रयोग हनुे कायाफलयको उद्देश्य प्राप्त 
गनफ तथा सरकारी काम कारिाहीको अधभलेख सरुब्क्षत राख्न आिश्यक भएकोले सरकारी धनकायमा विद्यतुीय पराचार 
(ईमेल) व्यितथापन सम्बन्त्िी धनिेब्शका तिीकृत गरी कायाफन्त्ियनमा लधगएको छ । 

 

2.12 प्रिक्ताको काम, कतफव्य तथा अधिकारसम्बन्त्िी धनिेब्शका, २०७५: - 

सशुासन (व्यितथापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ को िर्ा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रिक्ताको काम, 
कतफव्य र अधिकारसम्बन्त्िी धनिेब्शका, २०७५को मतयौिा तिुफमा गरी तिुफमा सहमधतको लाधग कानून, न्त्याय तथा 
संसिीय माधमला मन्त्रालय पठाइएको छ। 

 

2.13 सूचनाको हकको कायाफन्त्ियनसम्बन्त्िी अनगुमन धनिेब्शका, २०७५:- 

सूचनाको हकसम्बन्त्िी धनयमािली, २०६५ को धनयम २५ को उपधनयम (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 
राविय सूचना आयोगसँगको परामशफमा धनिेब्शकाको मतयौिा नेपाल सरकार मब्न्त्रपररर्द् मा तिीकृधतको लाधग पेश 
गररएको छ। 

 

2.14 परकार िबृ्त्तकोर् सञ्चालन धनिेब्शका, २०७५:- 

परकार िबृ्त्तकोर् तथापना तथा सञ्चालन धनिेब्शका, २०७४ र द्वन्त्द्वपीधित परकार कल्याण कोर् धनिेब्शका, २०७० 
लाई एकीकृत गरी परकार िृब्त्तकोर् तथापना तथा सञ्चालन धनिेब्शका, २०७५ नेपाल सरकार मब्न्त्रपररर्द् बाट 
तिीकृत भएको छ। 

 

2.15 अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन धनिेब्शका, २०७5 मा संशोिन:- 

उक्त धनिेब्शकामा उब्ल्लब्खत भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले निीकरण गने समयािधि थप गरी संशोिन 
गररएको छ। 

  



 
 

2.16 विद्यतुीय आमसञ्चारमाध्यमहरुलाई वितरण गररन े लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्बन्त्िी 
कायफविधि, २०७५ मा संशोिन:- 

विद्यतुीय आम सञ्चारमाध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलधि गराउने कायफलाई धनष्पक्ष, पारिशी र 
व्यिब्तथत गनफ उक्त कायफविधि िारी भएको र कायफविधिको मूल िर्ामा रहेका व्यितथाहरुमध्ये धमधिया प्लान, कर 
चकु्ता र नविकरण आदिका सम्बन्त्िमा आिश्यक संशोिन गरी कायफन्त्ियन गररएको छ। 

 

2.17  परकाररता अध्ययनरत विद्याथीलाई छारिबृ्त्त वितरण गने कायफविधि, २०७४ मा संशोिनिः- 
परकाररता विर्य धलई तनातक तहमा अध्ययनरत विद्याथीहरुलाई आ.ि. 0७४/७५ बाट छारिृब्त्त वितरण कायफ 
आरम्भ भएको र आ.ि. ०७५/७६ मा छारिबृ्त्त वितरणको िायरा तथा आिेिन दिने सहभागीको िायरासमेतलाई 
र्रावकलो बनाउन उक्त कायफविधिमा संशोिन गररएको छ। संशोधित कायफविधिले खलुा, मिेशी, मबु्तलम समेतलाई 
समेवटएको छ।   

 
2.18 प्रिेश रािपर प्रकाशन सम्बन्त्िी कायफविधि, २०७४:- 

प्रिेश सरकारिाट सिफसािारण िनताको लाधग प्रिेश रािपरमा प्रकाशन गनुफपने सूचनाको ढाँचा,प्रकृया र 
आधिकारीकताकोलाधग अको व्यितथा नभएसम्म नेपाल सरकार मब्न्त्रपररर्द् को धमधत २०७५।१०।२६ को 
धनणफयानसुार तयार गरी सातै प्रिेशमा पठाइएको छ। 

 

2.19सन्त्िेशमूलक चलब्चरहरुलाई दिइन ेसहधुलयत तथा सवुििा सम्बन्त्िी कायफविधि,२०७५:- 

नेपाल सरकारको आ.ि.०७५।७६ को नीधत तथा कायफिमको बुिँा नं.१८८ मा सन्त्िेशमूलक चलब्चरलाई 
प्रिशफनीमा लाग्ने करमा सहधुलयत दिइनेछ भने्न रहेकोले त्यतता वकधसमका चलब्चरलाई दिइने सहधुलयत तथा सवुििा 
दिनलाई मन्त्रालयले सन्त्िेशमूलक चलब्चरहरुको प्रिशफनीमा लाग्न ेकरमा दिने सहधुलयत एिं अन्त्य सवुििा सम्बन्त्िमा 
सन्त्िेशमूलक चलब्चरहरुलाई दिइने सहधुलयत तथा सवुििा सम्बन्त्िी कायफविधि, 2075 तिीकृत गरी कायाफन्त्ियन 
गररएकोछ। 

 

2.20 कायफिल गठनिः- 
नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीततर) को धमधत २०७५/०५/२६ को धनणफयानसुार मलुकुी अपराि (संवहता) ऐन, २०७४ 
लगायतका कानूनी िततािेिहरुमा उब्ल्लब्खत कुनै प्राििानले प्रसे तथा अधभव्यब्क्त तितन्त्रतामा असर पारेको भए सो 
को विकल्पमा राब्खन ुपने कानूनी प्राििानहरुको विर्यमा राविय एिं अन्त्तराफविय प्रचलन, हाम्रा मौधलक अभ्यास र 
सम्बि के्षरहरुसमेतको परामशफ धलई सझुािसवहतको प्रधतिेिन पेश गनफ कायफिल गठन भई उक्त कायफिलले धमधत 
२०७५/०८/१० गते सझुािसवहतको प्रधतिेिन तयार गरी मा. मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेको। प्रधतिेिनमा पेश 
भएका सझुािहरु प्रततावित आमसञ्चार वििेयकमा समािेश गररएको र  अन्त्य कानून संशोिनका लाधग कानून, न्त्याय 
तथा संसिीय माधमला मन्त्रालयमा लेखी पठाईएको छ । 

 

 

 



 
 

2.21 न्त्यूनतम पाररश्रधमक धनिाफरणिः- 
श्रमिीिी परकार सम्बन्त्िी ऐन, २०५१ को िर्ा ११ बमोब्िम गदठत न्त्यूनतम पाररश्रधमक धनिाफरण सधमधतको 
धसर्ाररस बमोब्िम सबै सञ्चार प्रधतष्ठानहरुमा २०७५ काधतफक ०१ गते िेब्ख लागू हनुे गरी सोभन्त्िा अगाधि लागू 
रहेको न्त्यूनतम पाररश्रधमकमा २५% िृवि गरी कायाफन्त्ियनका लाधग धनिेशन िारी गररएको छ । 

2.22 नपेाल सरकार र िान्त्स सरकार बीच तयाटलाईट र सरुक्षण मदु्रण तथापना सम्बन्त्िी दद्वपक्षीय 
सम्झौतािः- 

नेपाल सरकारका तर्फ बाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाि बाँतकोटा र िान्त्स सरकारको 
तर्फ बाट The Minister of State attached to the Minister for Europe and Foreign Affairs Mr. Jeen-Batiste 

LEMOYNE  बीच ५ माचफ 2019 मा सरुक्षण मदु्रण कायफको लाधग Letter of Intent on Economic Cooperation 

in the Field of Security Printing Facility र  नेपालमा तयाटेलाइट सञ्चालन गने कायफको लाधग Letter of Intent 

on Cooperation in the Field of Telecommunications Satellites मा हतताक्षर भएको छ । 

 
(नपेाल सरकार र िान्त्स सरकार बीच तयाटलाईट र सरुक्षण मदु्रण तथापना सम्बन्त्िी दद्वपक्षीय सम्झौता आिन प्रिान हिुैँ) 

 

 
सरुक्षण मदु्रण कायफ सम्बन्त्िी Letter of Intent मा Exploring Potential Cooperation aiming at the Smooth 

Functioning of the Security Printing Centre उल्लेख भए बमोब्िम ८ माचफ 2019 मा िान्त्स सरकारको 
तिाधमत्िमा रहेको सरुक्षण मदु्रण सम्बन्त्िी कायफ गने IN GROUPE  र नेपालको सरुक्षण मदु्रण केन्त्द्र बीच 
Framework for Technical Cooperation and  the Development  of Infrastructures relating to the 

Establishment of Centre for Printing Secure Documents  सम्बन्त्िी Memorandum of Understanding 

(MOU) हतताक्षर भएको छ । उक्त MOU मा IN GROUPE र सरुक्षण मदु्रण केन्त्द्रले सरुक्षण मदु्रण कायफ गनफको 
लाधग आिश्यक स्रोत पररचालनको ढाँचा (Financing model), Project Plan, उत्पािन पररमाणमा वितततृ छलर्ल 
गरी ६ मवहना धभर Intended Contract गनुफ पने व्यितथा रहेको र Intended Contract भएको ३६ मवहना धभर 
सरुक्षण मदु्रण पररयोिना सम्पन्न गनुफपने व्यितथा रहेको छ । ६ मवहना धभर Intended Contract नभएमा 
(MOU) तितिः खारेि हनुछे । 



 
 

नेपालमा तयाटेलाइट सञ्चालन गने कायफको लाधग हतताक्षर भएको Letter of Intent बमोब्िम नेपाल िूरसञ्चार 
प्राधिकरण र िान्त्स सरकारको २६ प्रधतशत वहतसेिार रहेको Thales Alenia Space बीच नेपालको तयाटेलाइट 
तथापनाको लाधग ७ माचफ 2019 मा Memorandum of Understanding (TAS-19-DJC-26) मा हतताक्षर भएको 
छ । 



 
 

पररच्छेि-३ 
    सूचना प्रविधि 

 

3.1 धिब्िटल नपेालिः-  

धिब्िटल प्रविधिको प्रचरु प्रयोग मार्फ त रािको सामाब्िक र आधथफक समवृि हाधसल गनफ, सािफिधनक सेिा प्रिाह, 

समाि र अथफतन्त्रका िृहत्तर आयामहरुको रुपान्त्तरण गनफ, ज्ञानमा आिाररत समाि तथा धिब्िटल अथफतन्त्रका 
आिारहरुको सिलीकरण गनफका लाधग "धिब्िटल नपेाल" िेमिकफ को मतयौिा तयार गररएको छ। धिब्िटल 
नेपालमा सरोकारिालाहरुसगँको छलर्लबाट आठिटा मखु्य के्षरहरु छनौट गरी सो अनसुार ८० िटा प्रमखु 
धिब्िटल पहलहरु पवहचान गरी सूब्चबि गररएको छ। 

 
 

 

(Digital Nepal Conference मा सहभागी हुँिै सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यू) 

धिब्िटल नेपालका पवहचान गररएका आठिटा प्राथधमकताका क्षेरहरु िेहाय अनसुार रहेका छनिः- 

 

(क) धििीटल र्ाउन्त्िेशन: अब्प्टकल र्ाइबर नेटिकफ , िाटा केन्त्द्र, साइबर सरुक्षा, तपेक्रम व्यितथापन 
प्रणाली 

(ख) कृवर्: Kisan Call Centre, e-Krishi, ई-हाटबिार, तमाटफ ईररगेशन  
(ग) तिातथ्य सेिा: तितथ्य व्यितथापन सूचना प्रणाली, तिातथ्य पूिफ सूचना र सूचना प्रणाली, टेधल मेधिधसन  
(घ) ब्शक्षा: तमाटफ विद्यालय, अनलाईन लधनफङ्ग 
(ङ) उिाफ: तमाटफ धमटररङ्ग, GIS Smart Grid 
(च) पयफटन: िेलकम नेपाल, इलेक्रोधनक धभसा प्रणाली, िम्िीच्यानल माकेवटङ्ग  
(छ) विज्ञ: नेशनल पेमेण्ट गेटिे, धिब्िटल र्ाइनान्त्स, ई-कमशफ 
(ि) शहरी पूिाफिार: Smart Monitoring for Water, इन्त्टेधलिेन्त्ट िेष्ट व्यतथापन, Public Transport mobile 

App, Intelligent toll booths, Disaster Management Centre.  

 

यी ८ िटा क्षरेको एकीकृत सूचना संिाल िेहायका ब्चरानसुार िायमण्ि संिालको आकृधतमा हनुछे ।  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पवहचान गररएका ८० िटा प्रमखु धिब्िटल पहलहरुको प्रभािकारी कायाफन्त्ियन र उपयोग मार्फ त दिगो विकासका 
लक्ष्यहरु प्राप्त गनफका साथै नेपालको संवििान अनसुार सहि रुपमा नागररकलाई सािफिधनक सेिा उपलधि हनुछे । 
यसबाट थप रोिगारी सिृना हनुे, आधथफक िृविमा योगिान हनु,े न्त्यून र निीन स्रोतसािनहरुबाट छोटो समयमा 
समािमा रहेका प्रमखु चनुौती समािान हनुे र नेपाललाई विश्च धिब्िटल अथफतन्त्रमा सहभागी हनुे अिसर समेत प्रिान 
हनुेछ। िेमिकफ को मतयौिा समािेशीकरण सझुाि सवहतको रोिम्याप, िेमिकफ  प्रधतपािनको कायफप्रणाली, कायाफन्त्ियन 
र अनगुमन मूल्याङ्कन गरी ६ िटा चरणहरु रहनेछन  ।हाल सझुाि सवहतको रोिम्याप तयार गने कायफ सम्पन्न 
भएको छ । 

 

3.२ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अितथा सिेक्षण (ICT Status Survey):- 

नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी नीधत कायाफन्त्ियन, कानून र धनयमहरुको धनमाफण र सोको राविय सूचना 
प्रविधि संयन्त्रमा पनफ िान े असरहरुको अध्ययन र व्याख्या, सम्पूणफ सरकारी धनकायहरुको सूचना तथा सञ्चार 
प्रविधिको धनयमन, सो सम्बन्त्िी परामशफ एिं नतेतृ्ि, नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी सशुासन, आधथफक सम्िवृि, गररबी 
धनिारण लगायतका विकासका मखु्य चनुौधतहरुको समािान गने ितता गहन विर्यहरुमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि 
मन्त्रालयको ध्यान केब्न्त्द्रत रहेको छ। वयनै आिश्यक्ताहरुलाई मध्यनिर गिै  रािका विधभन्न के्षरहरुमा सूचना तथा 
सञ्चार प्रविधि सम्बन्त्िी तयारी र पूिफतयारीको मापन गनफ र तिातथ्य,  ब्शक्षा, अथफ, कृवर् तथा अन्त्य सामाब्िक 
क्षेरहरुका समतयाहरुलाई प्रविधि मार्फ त समािान गनफ सक्ने रािको क्षमताको आकँलन गनफका लाधग ICT Status 

Survey को कायफ सम्पन्न गररएको छ। 



 
 

 

ICT Status Survey को नमनुा तब्तिर 

यस सभेले रािको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आिाररेखा (Baseline) मापन गने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको 
के्षरमा मानि संशािन उत्पािन र रोिगार अितथाको पवहचान गने, विधभन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी धनकायहरु, 

शैब्क्षक र विब्त्तय के्षर आदिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको अितथाको पवहचान गने, रािका विधभन्न 
भौगोधलक र प्रशासधनक के्षरमा इन्त्टरनेटको पहुँचको अध्ययन गने, विधभन्न क्षरेहरुमा ई-शासनको अितथा बारे 
अध्ययन गने र सभेका नधतिाहरुको संयोिन गरी रािका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लाधग आिश्यक 
सझुाि सवहतको कायफयोिनालाई समेटेको छ।  

3.३ सूचना प्रविधि आकब्तमक सहायता समूह र राविय साइबर सरुक्षा अनगुमन केन्त्द्रको तथापना :- 

सूचना प्रविधिको बढ्िो प्रयोगलाई मध्यनिर गरी त्यसबाट हनुसक्ने अपराििन्त्य गधतविधिलाई धनरन्त्तर अनगुमन 
गनफ, सो को पिुाफनमुान गनफ र अपराििन्त्य गधतविधि घवटसकेको अितथामा सो को असरलाई न्त्यधुनकरण तथा 
समािान गनफ तथा राविय सरुक्षा, अथफव्यितथा, अत्यािश्यक सेिा, आकब्तमक सेिा, तिातथ्य िा सािफिधनक सरुक्षासँग 
सम्बब्न्त्ित सूचना प्रविधि प्रणालीमा मानिीय तथा प्राकृधतक कारणले हानी नोक्सानी पगुी प्रणाली अिरोि भएमा 
यथाशीघ्र सो प्रणालीलाई पनु: सञ चालनमा ल्याउनका लाधग सूचना प्रविधि आकब्तमक सहायता समूहको गठन 
गररएको छ ।राविय साइबर सरुक्षा अनगुमनका लाधग राविय साइबर सरुक्षा अनगुमन केन्त्द्रको तथापना गरी 
सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।यस केन्त्द्रले सूचना तथा सञ्चार पूिाफिारमा हनु सक्ने सरुक्षा चनुौधत तथा खतरा सम्बन्त्िी 
अनगुमन गनुफका साथै विधभन्न सरकारी िेिसाइट, िेि-एब्प्लकेशन तथा िेि-सधभफसेि आदिको सरुक्षाको व्यितथा 
धमलाउन धनरन्त्तर अनगुमन गरी साइबर सरुक्षा सम्बन्त्िी घटेका िा घट्न े सम्भािना िेब्खएमा राविय सहायता 
समूहलाई आिश्यक सरुक्षा व्यितथाको लाधग सझुाि दिने छ । 



 
 

 
राविय साइबर सरुक्षा अनगुमन केन्त्द्रको समदु्घाटन गनुफहुिैँ माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री 

 

 

 

3.4 सरकारी कायफलयहरुमा ईमेल सम्बन्त्िी व्यितथािः- 
सरकारी धनकायबीच विद्यतुीय माध्यम (ई-मेल) बाट ब्चठ्ठीपर, सूचना, धनणफय, कागिात तथा अन्त्य वििरण आिान 
प्रिान गनफका लाधग विद्यतुीय पराचार (ईमेल) व्यितथापन धनिेब्शका, २०७५ तिीकृधत भई व्यब्क्तगत ईमेल र पि 
अनसुारको ईमेल गरी िईु वकधसमको ईमेल खाता सञ्चालन हनुे व्यितथा गररएको छ ।यस अनसुारको 
कमफचारीहरुको एकीकृत ईमेल प्रणालीको व्यितथापन राविय सूचना प्रविधि केन्त्द्रले गने व्यितथा धमलाइएको छ।यस 
अन्त्तगफत हाल सम्म 217 िटा सरकारी कायाफलयका Office domain wise 4134 र nepal.gov.np मा 4714 
िनाको गरी िम्मा 8,848 व्यब्क्तगत email तथा पि अनसुारको 1994 िटा ईमेल सञ्चालनमा रहेका छन  । 
साथै 10,000 Enterprises open source email प्रणालीको अनमुधतपर खररि गरी सो मार्फ त थप सरुब्क्षत र भरपिो 
केन्त्द्रीकृत email सेिा सञ्चालन गने तयारी भइरहेको छ । 
 

3.5 मोिाईल एप्सहरुको मापिण्ि, 2075:- 
नेपाल सरकारका सम्पूणफ धनकायहरुले धनमाफण गने मोबाइल एप्सहरुमा एउटै मापिण्ि (standard) कायम गनफ, सोमा 
प्रयोग हनुे content  मा एकरुपता ल्याउन र सबै मोिाईल एप्सहरु सरुब्क्षत रुपमा प्रयोग गनफ यो मापिण्ि तयार 
गरी लागू गररएको छ। 

 

3.6 संघीय संरचनामा GEA को कायाफन्त्ियन तथा Artifact तयारी गनेिः- 
विद्यतुीय माध्यमबाट सरकारी कायफ सञ्चालन तथा सेिा प्रिाह गनफका लाधग आिश्यक पने सूचना प्रविधि प्रणालीको 
संरचनामा एकरुपता कायम गनफ, सूचना प्रविधि प्रणालीको मानकीकरण गनफ र त्यतता सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको 
अन्त्तरसञ्चालन हनुे व्यितथा गनफ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यितथापन तथा सञ्चालन) धनिेब्शका, 
2071 बमोब्िम संघीय संरचना बमोब्िमको Artifacts सवहतको GEA (Government Enterprise Architecture) को 
तयारी र कायाफन्त्ियन कायफ अगाधि बढाइएको छ । 

 

 



 
 

3.७ सरकारी धनकायको धसतटम सफ्टियेर, websites हरुको अधिटिः- 
नेपाल सरकारका सम्पूणफ सूचना प्रविधि प्रणालीमा हनुे साइिर सूरक्षा िोब्खम व्यितथापन तथा न्त्यूनीकरणका लाधग 
सूचना प्रविधि विभाग मार्फ त प्रणालीहरुको security audit  गररँिै आएको छ।अनरुोिको आिारमा यस आ.ि.मा 41 
िटा सरकारी धनकायहरूका website / web portal हरूको web  security audit  सम्पन्न  गरी site  सरुब्क्षत बनाउन 
आिश्यक सझुाि सवहत प्रधतबेिन दिइएको छ। 

 

3.८ तथानीय तहहरुका लाधग Common Template मा धनधमफत मोबाइल एप्स:- 

तथानीय तहलाई सिफसािारणसँग नब्िक बनाउन, सशुासन कायम गनफ, पहँूच सहि बनाउन तयार गरी सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीज्यूबाट गत िर्फ शभुारम्भ भएको तथानीय तहको Mobile App अवहले 396 िटा तथानीय तहले प्रयोग 
गरररहेको अितथा छ।उक्त मोबाइल एप्स तथानीय तहहरुले प्रयोग गरररहेको Website  सँगै आिि (Integrate) गरी 
आिश्यक िाटा/ वििरणहरु Website बाट नै अध्यािधिक हनुे गरी तयार गररएको छ।  यसलाई थप प्रभािकारी 
बनाउन आगामी िर्फ मोिाइल एप्स ततरोन्नधत गररनेछ ।  

 

3.९ सूचना प्रविधि मैरी विद्यालय (Smart School):- 
प्रत्येक प्रिेशमा १ िटा नमनुा तमाटफ विद्यालय बनाउन ेकायफिम रहेकोमा सो अन्त्तगफत प्रिेश नं.1इलाम ब्िल्लाको 
आिशफ मा.वि., प्रिेश नं.2 मा िनरु्ा ब्िल्लाको संकटमोचन िेिशरण मा.वि., प्रिेश नं.3 मा ब्चतिन ब्िल्लाको 
साझापरु मा.वि., गण्िकी प्रिेशमा कातकी ब्िल्लाको विश्व शाब्न्त्त मा.वि., प्रिेश नं. 5 मा िाङ ब्िल्लाको गंगा 
मा.वि., कणाफली प्रिेशमा रुकुम ब्िल्लाको िनविकास मा.वि. र सिूुरपब्श्चम प्रिेशमा कैलाली ब्िल्लाको सूयोिय 
मा.वि.लाई सूचना प्रविधि मैरी विद्यालय (Smart School) मा रुपान्त्तरण गने कायफ सम्पन्न भएको छ । 

 

3.1० Digital Contentको विकासिः- 
कक्षा ४ िेब्ख १२ सम्मको विज्ञान (भौधतक, रसायन, िीब) गब्णत र ऐब्च्छक गब्णत विर्यको सबै पाठ्यिम समेवटन े
गरी विशेर्ज्ञ ब्शक्षकहरुबाट शैब्क्षक सामग्रीहरुको प्रयोग गरी Teaching Audio-Visual Material धनमाफण गररएको छ 
। धनमाफण भएका सबै धिब्िटल ब्शक्षण सामग्रीहरु Government Cloud मा रहेको िेि पोटफल  र YouTube मा 
राब्खएको छ ।   

 

3.1१ सामिुावयक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला तथापनािः- 
िेश भरका सामिुावयक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला तथापना गने उद्देश्यले हाल िेश भरका सामिुावयक 
विद्यालयहरु मध्येबाट 930 िटा विद्यालय छनौट गरी प्रयोगशाला तथापनाका लाधग उपकरण खररिको प्रविया 
अगाधि बढाइएको छ।  

 

3.1२ ब्रोिव्याण्ि इन्त्टरनटे सेिािः- 
तथानीय तहमा प्रत्येक ििा कायाफलय, तिातथ्य सेिा केन्त्द्र र माध्यधमक विद्यालयमा ब्रोिधयाण्ि ईन्त्टरनेट सेिा 
उपलधि गराउन शरुू गररएको अधभयान अन्त्तफगत अवहले सम्म 318 तथानीय तह (पाधलका)को कायाफलय, 1574 
ििा कायाफलय,1567 तिातथ्य सेिा केन्त्द्र, 1849 सामिुावयक माध्यधमक विद्यालयमा उपलधि गराइएको छ भन े



 
 

आगामी िर्फ बाँकी सबै ििा कायाफलय, सबै तिातथ्य केन्त्द्र र सबै विद्यालयमा परु याउने प्रधतििताका साथ काम 
अगाधि बढेको छ । 

त्यसै गरी तथानीय धनकायहरुमा िूरसञ चार सेिाको विकास र विततार गरी ग्रामीण के्षरसम्म पहचु ँपरु याउन ेनीधत 
अनसुार िनरु्ा ब्िल्लाको िनरु्ािाम नगरपाधलकामा नयाँ प्रविधिको द्रतु गधतको इन्त्टरनेट सेिा परु याउन FTTH 

(Fiber to the home) सेिाको सञ चालन गररएको छ। 

 

(िनरु्ाको िनरु्ािाम नगरपाधलकामा FTTH प्रविधिमा आिाररत इन्त्टरनटे सेिाको शभुारम्भ गनुफ हुँिै माननीय सञ चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू) 
 

3.13 E Payment Gatewayको सञ्चालनिः- 
नेपाल राि बैङ्कको सहमधत बमोब्िम राविय सूचना प्रविधि केन्त्द्र मार्फ त नेपाल सरकारको रािश्व भकु्तानी Instant 

fund transfer, e-cheque हरुको Bank settlement & clearing, e-commerce सेिाहरुको भकु्तानीलाई विद्यतुीय 
माध्यमबाट एकीकृत गने लगायतका (e-payment) सम्बन्त्िी कायफ गनफ  महालेखा धनयन्त्रकको कायाफलयमा रहेको 
Revenue Management Information System लाई राविय सूचना प्रविधि केन्त्द्रमा रहेको e-Payment Gateway सँग 
आििताको कायफ भैरहेको छ। e-Payment को EFT ( Electronic Fund Transfer) सगँ Integration गने कायफ सम्पन्न 
भएको छ । साथै, अथफ मन्त्रालय, सञ चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राि बैङ्क, महालेखा धनयन्त्रकको 
कायाफलय, राविय िाब्णज्य बैङ्क, कृवर् विकास बैङ्क, नपेाल इन्त्भेष्टमेन्त्ट बैङ्क र एभरेष्ट बैङ्कको आपसी छलर्ल, 
सहमधतमा e-Payment  सञ चालन गने सम्बन्त्िमा तयार भएको कायफविधि उपर छलर्ल भैरहेको छ ।  

उब्ल्लब्खत कायाफलयहरुमा TMX/X Installation and Configuration कायफ सम्पन्न गरी रकम कारोबार (Fund 

Transaction) को कायफ समेत सम्पन्न भैसवकएको छ । हाल राविय सूचना प्रविधि केन्त्द्रमा रहेको Producer Server 

को काम अब्न्त्तम चरण पगेुको छ । यस पश्चात Full Cycle Test गरी यस प्रणालीलाई पूणफ रुपमा सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ । यसका साथै आगामी दिनमा अन्त्य Commercial Bank हरुिलाई पधन यस प्रणालीमा आबि गररनेछ । 
आगामी दिनमा सम्पूणफ सरकारी कायाफलयहरु, नेपाल सरकारको पूणफ िा आबं्शक तिाधमत्ि रहेका सािफिधनक 
संतथानहरु, वित्तीय संतथाहरु, e-commerce का सेिाहरुलाई यस प्रणालीमा आिि गररने कायफिम रहेको छ । 
हाल यस भकु्तानी प्रणालीमा आन्त्तररक रािश्व विभाग, राहिानी विभाग, यातायात व्यितथा विभाग, लोकसेिा आयोग 
र कम्पनी रब्ििारको कायाफलय आिि भइसकेका छन  । 

 
 



 
 

3.14 िाटा सेन्त्टरको सञ चालनिः- 

नेपालको विद्यतुीय तथ्याङ्क नपेाल धभर नै सरुब्क्षत राख् न, कम खब्चफलो बनाउन, साईबर हमलाबाट सरुब्क्षत बनाउन 
हेटौंिामा धनमाफण गररएको Disaster Recovery Centre धमधत 2076/01/31 मा माननीय सञ्चार तथा सूचना 
प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाि बाँतकोटाबाट उद्घाटन भई सञ्चालनमा रहेको छ । ईन्त्टरनेटलाई सरुब्क्षत र सततो 
बनाउन २ िटा ईन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ि सेन्त्टर तथापना गने कायफ प्रारम्भ भइसकेको छ । साथै, विद्यतुीय तथ्याङ्क 
भण्िार गनफ 3 िटा िाटा सेन्त्टर तथापना गने कायफ अगाधि बढाइएको छ । यसबाट संघ िेब्ख तथानीय तह 
सम्मका कायाफलयहरूले तथ्याङ्क सरुब्क्षत राख् न पाउने, सबैले छुट्टाछुटै्ट सभफर वकन्त् न पने व्यितथाको अन्त्त गनफ सवकने, 
रािको प्रशतत बिेट खचफ बचत हनुे र नेपाल सरकारको धिब्िटल नेपाल धनमाफण अधभयानमा महत्त्िपूणफ टेिा पगु्ने 
अपेक्षा गररएको छ । 

 
माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाि बातँकोटाज्यू हेटौंिामा धनधमफत धििातटर ररकभरी िाटा सेन्त्टर समदु्घाटन गनुफहुँिै 



 
 

 
हेटौंिामा धनधमफत िाटा सेन्त्टरको भिन 

 
हेटौंिामा धनधमफत िाटा सेन्त्टरको धनयन्त्रण कक्ष 

 

 

 



 
 

 
िाटा सेन्त्टरको भिनमा िधित सभफरको अिलोकन गिै माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

पररच्छेि-4 

छापा सञ्चार माध्यम 

4.१ परकार िबृ्त्तकोर् तथापनािः- 

आ.ि. २०७४/०७५ मा परकार िबृ्त्तकोर् तथापनाका लाधग रु.१करोि विधनयोिन भएको, आ.ि. ०7५/७६ मा 
रु. २ करोि विधनयोिन भएकोमा सो रकम समेत गरी रु ३ करोिको परकार िृब्त्त कोर् तथापना गररएकोमा द्बन्त्द्ब 
पीधित परकार कल्याण कोर्मा रहेको रु.िईु करोि बत्तीस लाख रुपैंया समेत परकार िृब्त्तकोर्मा िम्मा गने गरी 
नेपाल सरकार मब्न्त्रपररर्द् बाट परकार िृब्त्तकोर् व्यितथापन तथा संचालन धनिेब्शका तिीकृत भई सो रकम समेत 
परकार िृब्त्त कोर्मा िम्मा गरी सो कोर्को रकम पाँच करोि बत्तीस लाख रुपैंया पगेुको छ । 

 

4.२ सञ्चारग्रामसम्बन्त्िी कायफिः- 
आ.ि. ०७५/०७६ को तिीकृत िावर्फक कायफिममा प्रिेश सरकारको लागत साझेिारीमा सञ्चारग्राम तथापनाका 
लाधग रु. ३ करोि ५० लाख रकम विधनयोिन भएको, उक्त कायफिम प्रिेश सरकारको आन्त्तररक माधमला तथा 
कानून मन्त्रालय मार्फ त  सञ्चालन गनफ उपयकु्त हनुे िेब्ख सातिटै प्रिेशमा रु.५० लाखका िरले हततान्त्तरण भएको 
छ । 

 

4.3 परकार िघुफटना बीमा कायाफन्त्ियनिः- 

परकारले आफ्नो कायफ सम्पािन गिाफका बखत हनुसक्ने िघुफटनाबाट हनु े क्षधतपूधतफ िापत परकार िघुफटना बीमा 
कायफिम सञ्चालन गररएको छ । बीमा शलु्क (वप्रधमयम) को ७५ प्रधतशत (रु.२३३.०६) नेपाल सरकारले व्यहोने 
र बाँकी २५ प्रधतशत (रु.७७.६९) सञ्चार प्रधतष्ठान तथा तितन्त्र परकारको हकमा तियंमले व्यहोनुफ पनेछ। यस 
कायफिम अन्त्तगफत १०२२ िना परकारको बीमा गरी वप्रधमयम िापत िईु लाख अड्तीस हिार एक सय सतासी 
रुपैयाँ बत्तीस पैसा मार भकु्तानी गररएको छ । 

 

 

(परकार िघुफटना बीमा शलु्क बापतको चेक हततान्त्तरण समारोह, २०७४) 



 
 

 

4.४ ब्िम्मेिारी हततान्त्तरणिः-  

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम संघीय संरचना अनसुार प्रिेश ततरबाट भकु्तानी गने गरी प्रिेश 
राििानीमा रहेका हलुाक धनिेशनालय/कायाफलयहरुलाई ब्िम्मेिारी हततान्त्तरण गनफ "लोककल्याणकारी 
विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र रकम भकु्तानी गने कायफविधि, २०७४" संशोिन गरी पाँचिटा सञ्चारकेन्त्द्र, 
प्रिेश राििानी मकुाममा रहेका हलुाक धनिेशनालय/ कायाफलय र परकार प्रधतधनधि समेतको सहभाधगतामा 
िईुदिने आिासीय अन्त्तरविया कायफिम सम्पन्न गरी सो बमोब्िम लोककल्याणकारी विज्ञापन िापतको 
रकम प्रिेश राििानी रहेको हलुाक धनिेशनालय/हलुाक कायाफलयबाट भकु्तानी हुँिै आएको छ । 

 

4.५ आचार संवहता अनगुमनिः- 
आमसञ चार माध्यमले आचार संवहता पालना गरे/  नगरेको सम्बन्त्िमा प्रसे काउब्न्त्सल नेपाल मार्फ त धनयधमत रुपमा 
अनगुमन र उिरुी सनुिुाई हनुे गरेको छ । यो अिधिमा विद्यतुीय सञ्चारमाध्यमबाट ४९७ िटा उिरुी परेकोमा 
२९९ र्र्छ्यौट भई १९८ िटा उिरुी प्रवियामा रहेका छन  । त्यसै गरी छापामाध्यमबाट परेका १३० िटा 
उिरुीमध्ये १२४ िटा र्र्छ्यौट भएको र ६ िटा प्रवियामा रहका छन ।पधछल्लो समय सबै आमसञ्चारमाध्यमको 
सामग्री काउब्न्त्सलको System मा अधभलेख हनुे र अनगुमन गनफ सवकने गरी धिब्िटल अधभलेख र अनगुमन प्रणाली 
शरुुिात गररएको छ भन ेआचार संवहता पालना नगरेको विर्यमा अनलाइनबाट समेत उिरुी गनफ सक्ने व्यितथा 
धमलाइएको छ। 

 

(प्रसे काउब्न्त्सलमा िधित उपकरण मार्फ त आमसञ चार माध्यमले आचार संवहता पालन गरे/नगरेको अनगुमन गिै) 

 



 
 

परकार आचारसंवहता प्रधतकूल सामग्री सम्प्ररे्ण गने आमसञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराउन,े  क्षमायाचना सवहत खण्िन 
प्रकाशन गनफ आिेश दिन,े ध्यानाकर्फण गराउने, प्रसे पास धनलम्िन गने तथा विधभन्न सरकारी सवुििाबाट बब्ञ्चत गने 
ितता कारिाही हनुे गरेका छन  ।   

4.6 परपधरकाको शे्रणी िगीकरणिः- 

आ.ि.०७२।७३ र ०७3/७४ को परपधरकाको शे्रणी िगीकरण गने कायफ सम्पन्न गररएको छ । पधछल्लो 
आ.ि.०७३।७४ को शे्रणी िगीकरणको अितथा िेहाय अनसुार रहेको छिः- 

तपधसल 

क. 244 

ख. 372 

ग. 159 

घ. 120 

िधगफकरणमा समािेश नभएका पधरकाको 
संख्या 

58 

िधगफकरणका लाधग प्राप्त परपधरकाको संख्या 956 

 

 

(परपधरका शे्रणी िधगफकरणको तथ्याङ्कीय ब्तथधत) 

4.7 गोरखापर प्रािेब्शक प्रकाशनको तयारीिः- 
प्रिेश नं. १ ब्तथत १४ ब्िल्ला र प्रिेश नं. २ ब्तथत ८ ब्िल्ला समेत गरी िम्मा २२ ब्िल्लामा गोरखापरको 
पहुँचलाई प्रत्येक दिन विहान सयुोिय सँगसँगै पाठकको घरिैलोमा परु याउने सधुनब्श्चत गरी सिफसलुभ बनाउनका लाधग 

[CATEGORY 

NAME] 
१३% 

[CATEGORY 

NAME] 
१९% 

[CATEGORY 

NAME] ८% 
[CATEGORY 

NAME] 
६% 

वर्गीकरणमा 
समावेश नभएका 
पत्रपत्रत्रकाको संख्या 

३% 

[CATEGORY 

NAME] 
५१% 



 
 

गोरखापरको पूिफक्षेर प्रकाशन विराटनगरबाट धनकट भविष्यमा शरुु गने गरी तयारी चरणका कायफहरु अगाधि 
बढाइएको छ। 

यसका लाधग विराटनगर महानगरपाधलका ििा नं १९ बैिनाथपरुमा ७ (सात) कठ्ठा िग्गामा गोिाम भिन, प्रसे 
भिन, सम्पािकीय तथा उत्पािन प्रशासन भिन लगायतका भिनहरु धनमाफण भइसकेका छन  भने वप्रन्त्टीङका लाधग 
िेभ अर्सेट प्रसे मेसीन ििान गने प्रवियामा रहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(गोरखापरको प्रािेब्शक प्रकाशनको लाधग विराटनगरमा धनमाफण भएका संरचनाहरु) 

त्यसै गरी प्रिेश नं. ५ का ११ ब्िल्ला , कणाफली प्रिेशका १० ब्िल्ला  र सिूुरपब्श्चम प्रिेशका ९ समेत गरी िम्मा 
३० ब्िल्लामा गोरखापरको पहुँचलाई प्रत्येक दिन विहान सयुोिय सगसँगै पाठकको घरिैलोमा पगु्ने सधुनब्श्चत गरी 
सिफसलुभ बनाउनका लाधग गोरखापरको पब्श्चमके्षर प्रकाशन कोहलपरुबाट धनकट भविष्यमा शरुु गनफ समेत तयारीका 
कायफहरु शरुु गररएको छ, यसका लाधग भौधतक संरचना धनमाफण गने गरुु योिना तयारीका कायफहरु अगाधि 
बढाइएको छ । 

4.8 गोरखापर र  The Rising Nepal  िैधनकका परुाना अंकहरुको धिब्िटल अकाफइभ धनमाफणिः- 
११८ बर्फको गोरखापर र ५४ बर्फको The Rising Nepal  वप्रन्त्टेि ईधतहासलाई कागिी तिरुपमा भािी सन्त्तती र 
वपढँीलाई िोगाई राख्न असम्भि प्राय: भएकोले ऐधतहाधसक काल खण्िका यतता महत्िपूणफ िततािेिहरुलाई विद्यतुीय 
अधभलेखीकरण गरी सरुब्क्षत गरी राख्न ेकायफको थालनी गररएको छ । यसका लाधग गोरखापर संतथान र राविय 
अधभलेखालयको सहकायफमा Microfilm Format, JPEG Image Format  र PDG File मा धिब्िटाइिेसन गरी आकाफइभ 
धनमाफणको कायफ भईरहेको छ । 

 

  



 
 

पररच्छेि- ५ 

विद्यतुीय प्रसारण माध्यम 

 

5.१ टेधलधभिन प्रसारणलाई धिब्िटल प्रणालीमा रुपान्त्तरणिः- 

राविय प्रसारण धनयमािली, २०५२ को धनयम ४(क) मा एनालग प्रणालीमा संचाधलत केिल टेधलधभिनहरुलाई अधनिायफ 
रुपमा धिब्िटल प्रणालीमा रुपान्त्तरण गने व्यितथा भएबमोब्िम काठमािौं उपत्यकामा संचाधलत सबै केिल 
टेधलधभिनहरुलाई २०७५ अर्ाढ मसान्त्तमा धिब्िटल प्रणालीमा रुपान्त्तरण गररएका छन  ।काठमािौं उपत्यका भन्त्िा 
बावहरका प्रमखु शहरहरुमा अिब्तथत प्रसारण संतथाहरुको तथलगत अनगुमन गरी एनालग प्रणालीमा संचाधलत केिल 
नेटिकफ हरु समेत बन्त्ि गररएको छ । एनालग प्रणालीको टेधलधभिन प्रसारण वितरण नगनफ मन्त्रालयबाट सञ्चार माध्यम 
मार्फ त पटक पटक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गरी उक्त प्रणाली संचालन भएको िेब्खएमा सूचना गनफ अनरुोि 
गररएकोमा िईु िटा प्रसारण संतथाले एनालग प्रणाली संचालन गरररहेको भने्न िानकारी प्राप्त भए पश्चात मन्त्रालयबाट 
तत्काल अनगुमन गरी एनालग प्रसारण प्रणालीमा प्रयोग गररएका उपकरणहरु िर्त गरी कानूनी कारिाही अब्घ 
बढाईएको छ ।  
 

5.2 लाइसेन्त्स िारी तथा नविकरण गने कायफ/प्रविया बारे अधभमखुीकरण कायफिमिः- 
नेपालको संवििान अनसुार तथानीय तहले आफ्नो के्षरधभर एर्.एम. संचालन गनफ सक्ने र प्रिेश तहले आफ्नो प्रिेशधभर 
रेधियो एर्. एम. र टेधलधभिन संचालन गनफ सक्न े व्यितथा छ । यस व्यितथालाई कायाफन्त्ियनमा लैिानका लाधग 
राविय प्रसारण ऐन, २०४९ संशोिन भएको छ । लाइसेन्त्स िारी तथा नविकरण गने कायफ प्रकृया बारे अधभमबु्खकरण 
गनफका लाधग एर्. एम. रेधियो, टेधलधभिन केिल वितरक र सो को धनयमनमा संलग्न धनकायका पिाधिकारीहरु एिं 
प्रिेशका आन्त्तररक माधमला तथा कानून मन्त्रालयका पिाधिकारीहरुको सहभाधगतामा प्रिेश नं. १ को विराटनगर, प्रिेश 
नं. २ को विरगंि, प्रिेश नं. ३ को हेटौिा, गण्िकी प्रिेशको पोखरा र प्रिेश नं. ५ को बटुिलमा अधभमबु्खकरण 
कायफिम सम्पन्न गररएको छ।  

 

5.3 नपेाल टेधलधभिनको प्रसारण HDप्रणालीमा रुपान्त्तरणिः- 

नेपाल टेधलधभिनका चार िटै च्यानलहरु नेपाल टेधलधभिन, एनवटभी प्लस, एनवटभी न्त्यूि र एनवटभी कोहलपरु 
STANDARD DEFINITION (SD) Format बाट HIGH DEFINITION (HD) Format मा रुपान्त्तरण गरी प्रसारण भइरहेका 
छन  । 

नेपाल टेधलधभिनका १९ िटा प्रसारण केन्त्द्रमध्ये ८ िटामा धिब्िटल भ-ूसतवह प्रसारणको कायफ सम्पन्न भएको छ भन े
थप ११ िटा केन्त्द्रको लाधग रान्त्सधमटर खररि गनफ सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी Out Broadcasting Van 

लाई HD  Format मा रुपान्त्तरण गनफ र HD Camera  खररि कायफ सम्पन्न भएको छ । नेपाल टेधलधभिनका थप ३ 
िटा प्रसारण केन्त्द्र धनमाफण गनफ पिफत,  रुकुम तथा ििेल्िरुामा सिे गरी पिफतमा भिन धनमाफण गनफ बोलपर आव्हान 
समेत भइसकेको छ। नेपाल टेधलधभिनका सबै च्यानलहरुमा ग्रावर्क्स प्रयोग गनफ उपकरण उपलधि गराउने कायफ 
सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी ५ िटै तटूधियोहरु पूणफतिः धिब्िटल बनाउने कायफ सम्पन्न भएको छ । यी कायफहरुबाट 
नेपाल टेधलधभिन टेधलधभिन िगतको पधछल्लो प्रविधि अपनाउन सर्ल भएको छ । 
  



 
 

 
 

(सम्माननीय प्रिानमन्त्री के.पी. शमाफ  ओलीज्यू नपेाल टेधलधभिनका च्यानलहरुलाई एच.िी. प्रविधिमा रुपान्त्तरण गिै) 
 

 

5.४ नपेाल टेधलधभिनको कोहलपरु च्यानल (NTV Kohalpur) प्रािेब्शक धयूरो तथापनािः- 
नेपाल टेधलधभिनको कोहलपरु च्यानल NTV Kohalpur ले तथानीय सामाब्िक,  साँतकृधतक विकासमा सघाउन प्रायिः 
सबै िसो वििामा कायफिमहरु उत्पािन र प्रसारण गरररहेको छ । सातै प्रिेशमा धयूरो तथापना गने िममा प्रिेश 
नं.1, प्रिेश नं.3 र कणाफली प्रिेशमा धयूरो तथापना भइसकेको छ । अन्त्य प्रिेशहरुमा धयूरो तथापनाको तयारी धतव्र 
गधतमा भइरहेको छ ।  

 

5.५ कायफिमको गणुततरमा रुपान्त्तरण:- 

नेपाल टेधलधभिनको प्राविधिक रुपान्त्तरण सँगै नेपाल टेधलधभिनका चारिटै च्यानलबाट प्रसारण हनु े
समाचार र कायफिमहरु Full HD प्रविधिमा उत्पािन र प्रसारणको व्यितथा गररएको छ । नेपाल 
टेधलधभिनका सबै कायफिमहरुको logo Full HD 3D animation गरी पररितफन गररएको छ । समाचारमा 
खेलकुिको छुटै्ट segment थप गनुफका साथै प्रसारण हनुे कायफिमहरुलाई विर्य प्रिान, विविितायकु्त र 
समािेशी बनाइएको छ । समिृ नेपाल, ब्चल्रेन्त्स क्लब, धसने कला, लोक िोहोरी, धिब्िटल नेपाल ितता 
नयाँ कायफिमहरु प्रसारण हनुे व्यितथा धमलाइएको छ । नेपालको संवििान, सखुानी, गणतन्त्र दििस, 
ब्शलालेख लगायतका रािनीधतक, सामाब्िक, सांतकृधतक महत्त्िका ितृ्तब्चरहरुको धनमाफण र प्रसारण 
गररएको छ । 
 

 

 



 
 

5.6 रेधियो नपेालबाट प्रािेब्शक प्रसारणको तयारीिः-  

रेधियो नेपालबाट सबै प्रिेशहरुमा प्रािेब्शक प्रसारण कायाफलय तथापना गरी तत  प्रिेश अन्त्तगफतका भार्ाहरुमा 
कायफिम र समाचारहरु उत्पािन प्रसारण गरी सेिा विततार गने उद्देश्यले प्रिेश नं. २ को बदिफिास (महोत्तरी) र 
प्रिेश नं.५ को िाङमा प्रािेब्शक प्रसारण भिन र तटुधियो ििान कायफ सम्पन्न गरी प्रिेश नं.2 को बदिफिास(महोत्तरी) 
बाट 2076 िेष्ठ १८ गते र प्रिेश नं.5 को िाङमा धमधत 2076 िेष्ठ २४ गतेबाट प्रािेब्शक प्रसारण आरम्भ 
गररएको छ । उक्त िईु प्रिेशका लाधग तटुधियो भिन र धनमाफण कायफको ठेक्का सम्झौता भई धनमाफण कायफ समेत 
अगाधि बढाइ सवकएको छ । त्यसै गरी विगत िर्फहरु िेब्ख नै अन्त्य ५ िटै प्रिेशबाट पधन धनयधमत रुपमा 
प्रािेब्शक प्रसारण सञ्चालन भइरहेको छ । 

 

(प्रिेश नं. ५ को िाङमा धनमाफण हनु लागकेो प्रािेब्शक प्रसारण भिनको नमूना) 

 

 

 

प्रिेश नं.5 को िाङमा रेधियो नपेालको प्रािेब्शक प्रसारण आरम्भ गनुफहुँिै माननीय सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीज्यू श्री गोकुल प्रसाि 
बातँकोटा 



 
 

 

प्रिेश नं.२ को महोत्तरी (बदिफिास) मा रेधियो नपेालको प्रािेब्शक प्रसारण आरम्भ गनुफहुँिै माननीय सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीज्यू श्री 
गोकुल प्रसाि बातँकोटा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रिेश नं 2 को महोत्तरी (बदिफिास) मा रेधियो नपेालको प्रािेब्शक प्रसारण भिनको ब्शलान्त्यास गनुफहुँिै माननीय सञ्चार तथा सूचना 
मन्त्रीज्यू श्री गोकुल प्रसाि बातँकोटा 



 
 

 

प्रिेश नं.५ को िाङमा रेधियो नपेालको प्रािेब्शक प्रसारण भिनको ब्शलान्त्यास गनुफहुँिै माननीय सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीज्यू श्री 
गोकुल प्रसाि बातँकोटा 

िेशमा विधभन्न भ-ुभागमा एर्.एम. प्रसारण केन्त्द्र तथापना गरी प्रसारण पहुँचमा िृवि गने उद्देश्यका साथ रोल्पाको 
सात िोबाटोमा ५०० िाट क्षमताको नयाँ एर्.एम. तटेशन खिा गरी प्रसारण कायफ शरुू भएको र ओखलढुङ्गा, 
सोलखुमु्ब,ु  ब्चतिन,  तनहुँको बब्न्त्िपरु तथा गोरखामा तथलगत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गने कायफ सम्पन्न भएको 
छ । 

 

(रोल्पा एर्.एम प्रसारण केन्त्द्रमा िधित रान्त्सधमटर तटुधियो धलंक उपकरणहरू) 
5.७ रेधियो नपेालको सेिा सदुृढीकरणिः- 
प्रसारण सेिा सदुृवढकरण कायफिम अन्त्तगफत प्रिेश नं.1 को इलाम र प्रिेश नं. 3 को धसमभञ्ज्याङ (मकिानपरु) 
एर्.एम. को ततोरोन्नती भएको छ त्यसैगरी गण्िकी प्रिेशको सिूुरपब्श्चम प्रिेशमा रेसङु्गा (गलु्मी) र बझाङ एर्.एम. 
ततरोन्नती सवहत पूनिः संचालनमा आएको छ भने धभ-तयाट धलंकको ततरोन्नतीका लाधग सम्पन्न सम्झौता बमोब्िम 
उपकरणहरू प्राप्त भई ििान कायफ सम्पन्न भएको छ। 



 
 
 

5.८ तारणी प्रसाि कोइरला सञ चारग्राम धनमाफणिः- 
ताररणी प्रसाि कोइराला संचारग्रामको लाधग प्रिेश नं. 1 मा विराटनगरको खािी चोकमा संचारग्राम भिनको धनमाफण 
कायफ ६५ प्रधतशत सम्पन्न भएको र आगामी ६ मवहना धभर ठेक्का सम्झौता बमोब्िम धनमाफण कायफ सम्पन्न हनुेछ। 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(तारणी प्रसाि कोइराला संचारग्रामको मखु्य भिन) 

5.९ धिब्िटल आकाफइधभङिः- 
रेधियो नेपालसँग रहेका परुाना एिं महत्िपूणफ श्रव्य सामाग्रीहरुलाई धिब्िटाइिेसन र आकाफइधभङ गने कायफ द्रतु 
गधतमा संचालन गरी हालसम्म 36,385 िटा अधियो सामग्रीहरू धिब्िटाइिेसन भइसकेको र धिब्िटाइिेसन 
भइसकेका अधियो सामग्रीहरुलाई धिब्िटल आकाफइभ लाइब्ररीमा व्यितथापन गने कायफ पधन सँगसँगै अगाधि 
बढाइएको छ । 

रेधियो नेपालको केन्त्द्रीय प्रसारणबाट िैधनक प्रसारण भएका कायफिम र समाचार लगायतका सामग्रीहरूको धिब्िटल 
रेकिफ सरुब्क्षत गने गरी खररि प्रकृया अनसुार प्राप्त अधियो लगर उपकरण ििान कायफ सम्पन्न गरी अधियो 
सामग्रीको संरक्षण गने कायफ समेत भइरहेको छ । 

 

5.१० अन्त्यिः- 

राविय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राविय प्रसारण धनयमािली, २०५२ बमोब्िम प्रसारण इिाितपर/अनमुधतपर िारी 
गने कायफ सम्पािन गररँिै आएको छ । यस अिधिमा पनु: इिाित िारी गररएका प्रसारण संतथाहरु ६ िटा, 
प्रधतधलवप इिाितपर िारी गररएका प्रसारण संतथाहरु ७ िटा, प्रसारण केन्त्द्र तथानान्त्तरण गररएका संतथाहरु १ 
िटा, कलसाइन पररितफन गररएका प्रसारण संतथाहरु ७ िटा, धनयधमत प्रसारण प्रारम्भ गनफ अनमुधत  प्रिान गररएका 
प्रसारण संतथाहरु १६ िटा, प्रसारण प्रारम्भ गने समयािधि थप गररएका संतथाहरु १४ िटा,  सिाय आिेश भएका 
रेधियो, एर्.एम. रेधियो र टेधलधभिन ११ िटा,  थप सिाय आिेश भएका रेधियो, एर्.एम. रेधियो र टेधलधभिन ३ 
िटा, र वििरण बिधलएका प्रसारण संतथाहरु ३ िटा रहेका छन  । 

 

  



 
 

पररच्छेि- ६ 

िूरसञ चार  

 

6.1 राविय सूचना महामागफ र अब्प्टकल र्ाइबरिः- 
िेशमा सञ्चार सेिाको विततार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फ त िीिनततर तथा अथफतन्त्रमा आमूल पररितफनको 
आिार तयार गने राविय नीधत तथा लक्ष्य अनरुुप नेपाल िूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण िूरसञ्चार विकास कोर् 
(RTDF) को लगानीमा पररचालन हनुे मध्यपहािी लोकमागफ अन्त्तगफत प्रिेश 1, 2 र 3 खण्िको काम नपेाल 
टेधलकमबाट सम्पन्न गनफ ब्िम्मेिारी प्रिान गररएको । सो पररयोिनाको कायाफन्त्ियनको लाधग बोलपर प्रविया पूरा 
भई सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । अब्प्टकल र्ाइबर अन्त्तगफत ५, DWDM उपकरणको लाधग १ िटा र 
Router  उपकरणको लाधग १ िटा छुट्टा छुटै्ट सम्झौता भई धनिाफररत २ िर्फधभर पररयोिना सम्पन्न गने गरी 
कायाफन्त्ियनको प्रविया अगाधि बवढसकेको छ । उक्त के्षरका सबै ब्िल्ला सिरमकुाममा अब्प्टकल र्ाइबर परु याउन े
उद्देश्य सवहत पररचाधलत उक्त पररयोिनामा ताप्लेिङु्गको ब्चयोभञ्ज्याङ्गिेब्ख गोरखाको आरुघाटसम्म कूल २१७९ 
वकलोधमटर र्ाइबर सवहतको अत्यािधुनक सूचना महामागफको पूिाफिार तयार हनुछे । सो पररयोिना मार्फ त व्यापक 
रूपमा द्रतु गधतको इन्त्टरनटे तथा अन्त्य िूरसञ्चार सेिाहरूको प्रिाहको लाधग आिश्यक महत्त्िपूणफ पूिाफिार तयार 
हनुेछ ।  

गत २०७६ िेष्ठ ६ गते िादिङ्गको गल्छीमा आयोब्ित विशरे् कायफिममा सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूबाट उक्त 
सूचना महामागफ धनमाफण कायफको विधिित ब्शलान्त्यास सम्पन्न भयो । 

 

धादिङ्गको गल्छिमा सूचना महामागग ननमागणको शिलान्यासको क्रममा सम्मानन य रधाधानमन्ज ययू 

हालसम्म अब्प्टकल र्ाइबर आयोिना अन्त्तगफत Package १ तर्फ  ५९६ वक.धम., Package २ तर्फ  १०२८ वक.धम. 
Package ३ तर्फ  555 वक.धम. Detail Technical Survey को कायफ सम्पन्न भएको छ । त्यततै DWDM Equipment 



 
 

ििान कायफको लाधग िम्मा ३० िटा site हरु (26 ROADM + 4OLA sites) मध्ये २७ िटा site हरुको TSSR को 
कायफ सम्पन्न भएको छ । त्यततै Core Router  ििान कायफको लाधग ५१ िटा Site मध्ये काठमािौं उपत्यकाका ३ 
िटा site (Babarmahal, Jawalakhel, Sundhara) हरुमा TSSR कायफ सम्पन्न भएको छ । 

6.2 र्ोरिी र मोबाइल सेिािः- 

िेशका आम िनता माझ िूरसञ्चार सेिाको पहुँच सधुनब्श्चत गनफ तथा हरेक नेपालीलाई एक अकाफसँग िोड्नको लाधग 
मोबाइल सेिाको अत्यन्त्त महत्िपूणफ भधूमका रहेको छ । नेपाल टेधलकम मार्फ त िेशका सगुम, िूगफम सबै 
ठाँउहरुमा िूरसञ चार सम्िन्त्िी सेिाहरु उपलधि गराइएको छ। 

मोबाइल सेिामा अत्यािधुनक प्रविधि र सेिाहरू धभत्र्याई निीनतम िूरसञ्चार सेिा प्रिान गनफ तथा सो मार्फ त िेशमा 
धिब्िटल धिभाइि कम गने योिनालाई मूतफ रूप दिन नेपाल टेधलकम मार्फ त र्ोरिी सेिाको लाधग आिश्यक 
पररयोिना शरुु गररएको छ । विगतमा खररि प्रवियामा लागेको समयको कारण भएको वढलाइलाई समेत पररपूधतफ 
गनफको लाधग िोलपरमा उब्ल्लब्खत अिधिमा भन्त्िा कम समयमा पररयोिना कायाफन्त्ियन गरी सेिा सञ्चालन गनफ द्रतु 
रुपमा आरम्भ गररएको छ। 

 

(र्ोरिीका लाधग सम्झौता हिैु) 

यो आयोिना अन्त्तगफत Network-I (मध्यमाञ चाल र मध्य पब्श्चमाञ चल) मा कूल 2047 तथा Network- II  
(पूिाफञ्चल, पब्श्चमाञ चल र सिूुर पब्श्चमाञ चल) मा कूल 2139 गरी िम्मा 4186 तथानमा विवटएस सञ चालन 
गररनेछ। 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(र्ोरिी सेिा सञ चालन गने तथानहरुको नक्शाकंन) 

र्ोरिीको लाधग समानान्त्तर चल्न ेतीनिटा पररयोिना मध्ये Core को लाधग सबै ५ तथानमा Site Preparationको 
कायफ सम्पन्न भैसकेको र उपकरण आउने िममा रहेको छ । पवहलो Batch को उपकरण २०७६ बैशाखको 
शरुुमा काठमािौं विमानतथलमा आउनेछन  । त्यसैगरी RAN तर्फ  Network I र Network II को काम पधन 
समानान्त्तर चधलरहेको छ । ३०३२ िटा Existing Site मध्ये ६५% को Site Survey सम्पन्न भैसकेको छ । 
नयाँ Site अन्त्तगफत सबै ६५० तथानको धनक्यौल भई TSSR प्रधतिेिन तयार हनुे िममा रहेको छ ।  

नेपाल टेधलकम मार्फ त िेशमै पवहलो पटक काठमािौं उपत्यका र पोखरामा सञ्चालन गरेको र्ोरिी सेिा िेश भर 
परु याए पश्चात  उच्च गधतको मोबाइल ब्रोिधयाण्ि मार्फ त इन्त्टरनेट धभधियो तथा विद्यतुीय माध्यबाट ब्शक्षा, तिातथ्य, 
सामाब्िक सेिाहरु र मनोरञ्जन लगायतका विविि सेिा सवुििाहरुको प्रिाहमा उल्लेख्य सिुार तथा सकारात्मक 
रुपान्त्तरण भई धिब्िटल नेपालको अििारणा साकार पानफ मद्दत पगु्नेछ।   

4G/LTE तथलगत सारांश 

नेटिकफ -I  
मध्यमाञ्चल विकास क्षेर १४९५ 

मध्य पब्ञ्चमाञ्चल विकास क्षेर ५५२ 

 िम्मा २०४७ 

नेटिकफ -II  

पिुाफञ्चल विकास क्षेर ८५३ 

पब्ञ्चमाञ्चल विकास क्षेर ९०२ 

सिुरुपब्ञ्चमाञ्चल विकास क्षेर ३८४ 

 िम्मा २१३९ 

 कुल िम्मा ४१८६ 



 
 

 

(र्ोरिीको लाधग प्रिेशगत रुपमा उपकरण ििान सम्िन्त्िी नक्शाकंन) 

6.3 तथानीय टेधलर्ोन र एर्वटवटएच सम्बन्त्िी 

नेपालमा िूरसञ्चार सेिा अन्त्तरगत लामो समयिेब्ख सञ्चाधलत तथानीय टेधलर्ोन सेिालाई प्रविधिक रूपमा आमूल 
पररितफन गरी ततरोन्नधत गने िीघफकालीन कायफिम अनसुार नेपाल टेधलकमले कायफ अगाधि बढाएको छ । विद्यमान 
कपर )तामा (तारबाट सञ्चाधलत सो सेिालाई अब्प्टकल र्ाइबरमा रुपान्त्तरण गनफको लाधग महत्िपूणफ र महत्िाकांक्षी 
योिना रहेको छ । सो मार्फ त परम्परागत टेधलर्ोनको तथानमा अब्प्टकल र्ाइबर मार्फ त एर्.वट.वट.एच. सेिा 
प्रिान गररने छ । सो सेिा अन्त्तरगत एउटै अब्प्टकल र्ाइबर मार्फ त प्रयोगकताफहरूलाई टेधलर्ोन  ,उच्च गधतको  

इन्त्टरनेट तथा आइपी प्रविधिमा आिाररत टेधलधभिन तथा धभधियो सेिा पधन प्रिान गनफ सवकनेछ ।  

चरणबि रूपमा हाल इन्त्टरनेट प्रयोगको लाधग प्रिान गररएको एधिएसएल सेिालाई एर्वटवटएचमा रुपान्त्तरण 
गररनेछ तथा नया ग्राहकहरूलाई पधन एर्वटवटएच सेिा प्रिान गररनेछ । २०७६असार १५ गते सम्ममा कूल ६७ 
हिार क्षमताको उपकरण ििान भै सेिा वितरणको कायफ भैरहेको छ । हालसम्म १६ ब्िल्लामा नेपाल टेधलकमको 
एर्वटवटएच सेिाको नेटिकफ  तथापना भई सेिा संचालनमा आइसकेको छ  |  

एर्वटवटएच सेिाको विततारको िममा िेशका विधभन्न तथानमा वितताररत सेिाको शभुारम्भ गने कायफलाई कम्पनीले 
धनरन्त्तरता दिएको छ । धमधत २०७६ बैशाख ३१ गते ब्चतिनको सौराहामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि 
मन्त्री श्री गोकुल बाँतकोटाले नेपाल टेधलकमको एर्वटवटएच सेिाको विधिित  शभुारम्भ गनुफभयो । हाल १०२४ 
लाइन िधित क्षमता रहेकोमा आिश्यकता अनसुार थप गनफ सवकने समेत प्राििान रहेको छ । 

 



 
 

 

चितवनको सौराहामा एफटिटिएि सेवाको उद्घािन र्गननहुन ंदै माननीय सञ्िार तथा सूिना प्रववचि मन्त्त्री । 

यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाि बाँतकोटाले धमधत २०७६ िेष्ठ ३२ गते काभ्रपेलाञ्चोक 
ब्िल्लाको धसपाघाटमा नेपाल टेधलकमको तथानीय टेधलर्ोन सञ्चालनको लाधग नि धनधमफत  MSAN एक्तचेञ्जको 
समदु् घाटन गनुफभयो । कूल १२८ लाइन िधित क्षमता रहेको सो एक्तचेञ्चमा शतप्रधतशत एधिएसएल सेिा पधन 
उपलधि छ । माग अनसुार लाइन विध्यमान उपकरणको क्षमता थप गरी ३०० लाइन सम्म विततार गनफ सवकने 
प्राििान समेत रहेको छ । काभ्र े ब्िल्लाको बेथानचोकमा नयाँ टेधलर्ोन Exchange तथापना गरी टेधलर्ोन सेिा 
सञ चालनमा ल्याइएकोछ। 

 

 

 

काभे्रको पसपाघािमा नवरनपमतु िेपोफोन एस्चेिेञ्ोको उद्घािन र्गननहुन ैदै माननीय सञ्िार तथा सूिना प्रववचि मन्त्त्री । 

 



 
 

त्यततै मनाङको रु् गाँउपाधलकामा GSM मोिाइल सेिाको BTS टािर धनमाफण गरी टेधलर्ोन र मोबाइल सेिा 
सञ चालन गने कायफ शरुु हनु ेअितथामा रहेको छ। 

 
(मनाङ ब्िल्लाको रू्मा धनमाफणधिन BTS टािर) 

उपल्लो िोल्पाब्तथत मकुोटमा िधित मोबाइल टािर (धभतयाट प्रणाली) समदु्र सतहिेब्ख 3 हिार 3 सय १६ धमटर 
उचाइमा रहेको छ । यसबाट छाकाफपाङचङु गाउँपाधलकाका २ िटा ििा र काइके गाउँपाधलकाका २ िटा ििा 
सवहत खानी गाउँमा मोबाइल सेिा प्रिान गररएको छ । सबै िततीहरु गरी कररब ९० घरिरुीमा रहेका ३ सय 
िधत िनसंख्या अत्यािधुनक सञ्चार सेिाबाट लाभाब्न्त्ित भएका छन  । 

यसैगरी िोल्पाकै ३ हिार ७ सय ४ धमटर उचाइमा अिब्तथत श े र्ोक्सणु्िोमा रहेको मोबाइल टािरबाट 
र्ोक्सणु्िोका २ िटा र याती र पगु्मा तथा अन्त्य गाउँहरु ररग्मो, ररखे, तावप्रिा र शे र्ोक्सणु्िो तालसम्मका िनता र 
पयफटकहरु लाभाब्न्त्ित भएका छन  । यो टािरबाट कररब २ हिार माधनसले अत्यािधुनक िूरसञ्चार सेिाहरु प्रयोग 
गने गरेका छन  । 

 डो 

िोल्पाको मकुोट र शे र्ोक्सणु्िोमा िधित मोबाइल टािर 

सरल ,सपुथ तथा सलुभ रुपमा उच्च गधत र क्षमताको ब्रोिधयाण्ि मार्फ त िेशभरका प्रयोगकताफहरूलाई निीनतम 
सेिा प्रिान गने तथा समग्र सूचना प्रविधिको िेशव्यापी विकासमा उल्लेख्य योगिान परु याउने लक्ष्यको महत्िपूणफ 



 
 

आयामको रूपमा अब्प्टकल ब्रोिव्याण्िलाई अगाधि बढाउले लक्ष्य नेपाल टेधलकमले धलएको छ। यसबाट िेशमा 
तमाटफ समिुाय धनमाफणमा िररलो योगिान पगु्नेछ । 

 

6.4 भकूम्पबाट प्रभावित ब्िल्लामा ब्रोिव्याण्ि सेिािः- 
भकूम्पबाट अधत प्रभावित ब्िल्लाका तथानीय तह, शैब्क्षक संतथा, तिातथ्य संतथा आदिमा ब्रोिधयाण्ि सेिा उपलधि 
गराउने उद्देश्यले ब्िल्लाका 110 तथानीय तह र 669 ििा कायाफलय मध्ये 110 तथानीय तह र 467 ििा 
कायाफलयमा उपकरण ििान गरी ब्रोिव्याण्ि सेिा संचालन गने कायफ सम्पन्त् न भएको छ । 

 

6.5 तार व्यितथापनिः- 

काठमािौं उपत्यका तथा अन्त्य महानगरपाधलका, उपमहानगरपाधलका र नगरपाधलकाहरुमा िूरसञ चार सेिा, इन्त्टनेट 
सेिा तथा केिल अपरेटरका अव्यिब्तथत रुपमा झबु्न्त्िरहेका तारहरुलाई िब्क्टंग र व्यिब्तथत गनफ िूरसंचार 
प्राधिकरण/ ISPAN /  का.म.न.पा. को सहकायफमा प्रमखु शहरका रुटहरुमा bonding गररएको साथै, यसको 
िीघफकालीन समािानका धनधमत्त िब्क्टंग र व्यिब्तथत गरी अव्यिब्तथत तार हटाउनको लाधग अन्त्तराफविय परामशफिाता 
KPMG  सग ँसम्झौता भई कायफ अगाधि बढाइएको छ । 

 

 

  



 
 

पररच्छेि- ७ 

विक्िेन्त्सी व्यितथापन 

 

7.1 विक्िेन्त्सी व्याण्ि वितरण गनेिः- 
नेपालमा पवहलो पटक बढाबढ प्रवियाबाट विक्िेन्त्सी वितरण गने कायफ अगाधि बढाइएको छ। िस अन्त्तगफत 900 

MHz, 1800 MHz र 2100 MHz  विक्िेन्त्सी व्याण्िहरुका बाँकी विक्िेन्त्सी वितरणको लाधग आिारभतू िूरसञ चार 
सेिा तथा मोिाइल सेिाको अनमुधत पर प्राप्त सेिा प्रिायकहरु बीच प्रधततपिाफका आिारमा बढाबढ प्रविया अगाधि 
बढाइएको छ। 

मोिाइल सेिाका लाधग  वितररत विक्िेन्त्सी िापत सेिा प्रिायकहरुबाट 2074 चैर िेब्ख हालसम्म विक्िेन्त्सी िततरु 
बापत रु. िईु अबफ बत्तीस करोि अठ्तीस लाख पन्त्र हिार आठ सय एक रुपैया धरयासी पैसा रािश्व संकलन 
गररएको छ। 

800 MHz (811-821 MHz paired with 852-862 MHz) विक्िेन्त्सी व्याण्िलाई प्रविधि तटतथामा आिाररत भई 
LTE/ 4G  सेिा सञ चालन गने प्रयोिनका लाधग बािर्ािँ गररएको छ। नेपाल िूरसञ चार कम्पधन धलधमटेिलाई 800 

MHz व्याण्िमा सो विक्िेन्त्सी 811-821 MHz Paired with 852-862 MHz ( 2x10-MHz) Band with उपलधि 
गराइएको छ । 

7.2 GIS Mapping:- 

एर्.एम तथा टेधलधभिन तटेशनहरु ििान भएको भौगोधलक वििरण नेपालको नक्सामा झल्काउने र सोको नक्सा तयार 
गने उद्देश्यले चाल ुआ.ि. मा उक्त तटेशनहरुको GIS mapping गने गरी कायफिम शरुु भएको छ र हाल उक्त 
कायफिम अन्त्तगफत सोको लाधग आिश्यक हािफिेयर खररि भई उक्त तटेशनहरुको िाटा संकलनको कायफ शरुु भएको 
छ। 

 

7.3 एमेच्योर रेधियो लाइसेन्त्सिः- 
आधथफक लाभको उद्दशे्यले िा कसैको कुनै खबर समाचार आिान प्रिान गनफ नपाईन ेगरी कुनै इिाितपर प्राप्त व्यब्क्त 
बीच आत्म ब्शक्षा र रेधियो प्रविधिको अन्त्िेर्ण गने उद्देश्यबाट मार सञ्चार आिान प्रिान गनफ पाउन ेगरी र सोको 
लाइसेन्त्स दिने प्रकृयाको लाधग मन्त्रालयले इच्छुक व्यब्क्तहरुको आिश्यक परीक्षा धलई लाइसेन्त्स िारी गने गरेको छ। 
चाल ुआ.ि.को िावर्फक कायफिम अन्त्तगफत एमेच्योर रेधियो लाइसेन्त्सको पवहलो परीक्षा सम्पन्न भई ३५ परीक्षाथीहरु 
उत्तीणफ भएको र िोस्रो परीक्षा संचालन गने कायफ भइरहेको छ ।   

 

7.4 रेधियो यन्त्र धबिी वितरण लाइसेन्त्सिः- 
रेधियो ऐन, 2014 र रेधियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, 2049 बमोब्िम रेधियो यन्त्र राख्न े र प्रयोग गने 
सम्बन्त्िमा 191 िटा रेधियो लाइसेन्त्स, रेधियो वििी वितरण लाइसेन्त्स 174 िटा र रेधियो यन्त्र उत्पािनको 1 िटा 
लाइसेन्त्स िारी गररएको छ । 

 

  



 
 

पररच्छेि -8 

चलब्चर 

 

8.1 चलब्चरघरहरुमा ई– वटकेवटङ सवहतको बक्स अवर्स प्रणाली लागूिः- 

चलब्चर व्यिसायमा लाग्न ेमूल्य अधभिृविकर,  चलब्चर विकास शलु्क लगायतका रािश्व संकलनलाई व्यिब्तथत गनफ 
ई–वटकेवटङ सवहत चलब्चर वितरण र प्रिशफनमा बक्स अवर्स प्रणाली काठमािौं उपत्यकाका सम्पूणफ चलब्चर 
घरहरुमा 2075 श्रािण 1 गतेिेब्ख लागू गरी केन्त्द्रीय चलब्चर व्यितथापन प्रणाली (Central Cinema Management 

System) को सभफर मार्फ त  सम्पूणफ चलब्चर व्यिसायको वििरण संकलन हनुे गरेको छ । काठमािौं उपत्यका 
बावहरका चलब्चर घरहरुको हकमा बक्स अवर्स प्रणाली ििान भई परीक्षणको कायफ भइरहेको छ । साथसाथै 
उपत्यका बावहर बक्स अवर्स प्रणाली पूणफ रुपमा कायाफन्त्ियन गनफ सभफरको ततरोन्नती गनुफपने भएकोले आिश्यक 
उपकरणहरु खररि र ििान कायफ भइरहेको छ । 

 

 

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाि बातँकोटाज्यू काठमािौं उपत्यकामा बक्स अवर्स प्रणालीको शभुारम्भ गनुफहुिैँ 

8.२ चलब्चर नगरी तथा छायाङँ्कन तटुधियो धनमाफणिः– 

िोलखा ब्िल्लाको तत्काधलन लाकुरी िाँिा गा.वि.स. ििा नं ८ र ९ ब्तथत िाङिुङे िाँिा लगायत के्षरमा आिधुनक 
सवुििा सम्पन्न चलब्चर नगरी धनमाफण आयोिनाको वितततृ पररयोिना प्रधतिेिन तयार सम्पन्न हनुे िममा रहेको छ 
साथै, काठमािौं उपत्यका आसपासका के्षरमा आिधुनक प्रविधियकु्त सवुििा सम्पन्न चलब्चर छायाङ्कन तटुधियो 
धनमाफणको लाधग आिश्यक िग्गाको पवहचान गने कायफ भईरहेको छ । 

 
8.३ धिब्िटाइिेशन तथा ररतटोरेसनिः–   

चलब्चर विकास बोिफको भिनमा रहेको चलब्चर सतग्रहालयमा रहेका तत्कालीन शाही नेपाल चलब्चर संतथान तथा 
सूचना तथा प्रसारण विभागबाट धनमाफण गररएका नेपाली कथानक चलब्चर आमा,  धसन्त्िरु,  वहिो आि भोधल, मनको 
बाँि, िीिनरेखा, पररितफन, के घर के िेरा, कुमारी लगायतका १० िटा कथानक चलब्चरहरुका रीलहरुको 
धिब्िटाईिेशन तथा रेतटोरेशन गने कायफ सम्पन्न भएको छ । साथै १५ घण्टा बराबरको िृत्तब्चरका ररलहरुको 
सर्ाई, धिब्िटाइिेशन तथा कलर ग्रधेिङ् कायफ समेत सम्पन्न भइसकेको छ । 



 
 
 

 

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाि बातँकोटाज्यू बोिफको सतग्रहालयमा रहेका चलब्चर तथा ितृ्तब्चरका ररलहरुको अिलोकन गनुफहुँिै । 

8.४ विशरे् चलब्चर छनौटिः- 

मौधलक, ऐधतहाधसक, यथाथफपरक, सन्त्िेशमूलक विर्यिततमुा आिाररत चलब्चरहरु छनौट गरी अंग्रिेी भार्ामा 
सबटाइटधलङ्ग गनफ तथा अन्त्तराफविय महोत्सिहरूमा सहभाधगताका लाधग पठाउन ेकायफका लाधग प्रधततपिाफमा आएका 
चलब्चरहरुको अिलोकन भई विशेर् चलब्चर छनौट सधमधतबाट छनौट भएका िईुिटा नेपाली कथानक चलब्चर 
अब्ग्निहन र पञ्चायतलाई सम्मान गररएको साथै उक्त चलब्चरहरुलाई सबटाइटधलङ् गने कायफ भइरहेको छ । 
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मदु्रण 

 

9.1 सरुक्षण मदु्रणिः- 
राविय पवहचान र राविय सरुक्षा अन्त्तगफत सरुब्क्षत छापाखाना सम्बन्त्िी कायफ नेपालको संवििान अनसुार संघको 
कायफक्षेरमा परे अनरुूप उक्त सरुब्क्षत छपाइफ सम्बन्त्िी कायफ गनफ सरुक्षण मदु्रण विकास सधमधत गठन गरी सो 
सम्बन्त्िी कायफ अब्घ बढाइएको छ । 

पनौधत ब्तथत सूचना प्रविधि पाकफ को िग्गा तथा संरचना सरुक्षण मदु्रण केन्त्द्रलाइफ उपलधि गराई सरुब्क्षत 
छापाखानाको तथापना गनफ भौधतक पूिाफिार तयार गने िममा परामशफिाता छनौट गरी DPR तयार गने कायफ सम्पन्न 
भइसकेको छ।यस अन्त्तगफत सो िग्गाको Master Plan, प्रसे भिनहरू Paper Based Security Printing Press, 

Card Based Security Printing Press र Bank Notes Security Printing Press का नक्शाहरू समेत तयार 
गररएका छन  । सरुब्क्षत छापाखानाको तथापना गनफ भिन, मेब्शन, उपकरणहरू, सिारी सािनहरू धनमाफण तथा खररि 
कायफ अनसुार Electrical Power Infrastructure सम्बन्त्िी कायफ कायाफन्त्ियनमा रहेको छ । सरुब्क्षत छापाखाना 
तथापना सम्बन्त्िी कायफको लाधग िान्त्स सरकारसँग दद्वपक्षीय समझिारी (Memorandum of Understanding) मा 
हतताक्षर भई अगाधि बढेको छ । 

Master Plan of Total Land at Panauti for Security Printing Press 

 

 

 

 

 



 
 

 
काभ्रकेो पनौतीमा धनमाफण हनु ेसरुक्षण मदु्रणको नमनुा भिन 

 

9.2 रािपर लगायत अन्त्य सामाग्री मदु्रणिः- 
मदु्रण विभागबाट नेपाल सरकारका रािपर लगायतका अन्त्य सरकारी िततािेिहरुको छपाई कायफ हुिैँ आएकोमा 
हाल संघीय सरकारका सबै ऐन, धनयम तथा सूचनाहरु समािेश गरी यस विभागबाट धनरन्त्तर रुपमा रािपरको 
प्रकाशन हुँिै आएको छ । केही प्रिेश सरकार र तथानीय सरकारको अनरुोिमा त्यहाकँो समेत रािपर प्रकाशन 
हनुे गरेको छ। संघीय सरकारका सूचना समािेश भएका रािपरहरु प्रकाशन भएपधछ विभागको Website मा 
अधभलेखका लाधग प्रविष्टी गने गररएको छ । तसथफ Internet को पहँचु पगेुका तथानमा रािपरिारा प्राप्त हनुे नेपाल 
सरकारका सूचनाको उपलधितामा सहिता भएको छ । 

 

त्यसै गरी अध्यागमन विभागको धभसा तटीकर, िैिेब्शक रोिगार विभागको तटीकर, गहृ मन्त्रालयको नागररकता 
कािफ, संघीय सरकारको बिेट तथा आधथफक सिेक्षण लगायत बिेटसम्बन्त्िी पतुतकहरु, संबैिाधनक धनकायका बावर्फक 
प्रधतिेिन, केवह शैब्क्षक धनकायका प्रश्नपरहरु र विधभन्न मन्त्रालय, आयोग तथा अन्त्य सरकारी धनकायबाट अनरुोि 
भई आए बमोब्िमका सरकारी िततािेिहरु समेतको छपाई कायफ गररँिै आएको छ । 
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  हलुाक सेिा 
 

10.1 हलुाक वटकट प्रकाशनिः- 

सन  २०१८ को लाधग तिीकृत वर्लाटेधलक कायफिम अनसुार धमधत २०७५ पसु 15 गते मा प्रिाताब्न्त्रक योिा 
रामप्रसाि राईको ततिीर अवङ्कत हलुाक वटकट माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रकाशनको पवहलो टाँचा लगाई प्रयोगमा 
ल्याइएको छ । 

 

(प्रिाताब्न्त्रक योद्बा रामप्रसाि राईको ततिीर अवङ्कत हलुाक वटकट माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रकाशनको पवहलो टाचँा लगाइदिँिै) 

10.2 हलुाक िततहुरुको कम्प्यूटरकृत प्रविष्टी :- 
हलुाकमा िताफ हनु आउने सबै हलुाक िततहुरुको कम्प्यूटरकृत प्रविष्टी गरी आन्त्तररक रुपमा विद्यतुीय माध्यमद्वारा 
ट्र्यावकङ्ग गनफ धमल्ने प्रणाली (PITS) िेशका सबै ब्िल्लाहरुमा विततार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

 

10.3 िाकँ रेखाहरुको पनुरािलोकनिः- 

हलुाक िततकुो ढुिानी कायफमा थप प्रभािकाररता ल्याउने प्रयोिनाथफ विद्यमान िाँकरेखाहरु मध्ये सिक सञ्जालले 
िोधिएका तथा भौधतक पूिाफिारयकु्त के्षरहरुका पैिल िाँक ढुिानी कायफलाई यातायातका सािन मार्फ त ढुिानी 
गररनपुने िेब्खएकोले नयाँ १५ िटा िाँकरेखाहरुको पनुरािलोकन गररएको छ । 

 

10.4 हलुाक कायाफलय धनमाफणिः- 
ब्िल्ला हलुाक कायाफलयतर्फ  ६ िटा भिन धनमाफण गने कायफिम रहेकोमा सबै हलुाक कायाफलयहरु सनुसरी, बाँके, 
कातकी, बदिफया, तनहुँ र िनरु्ा ब्िल्लाका भिनहरुको धनमाफण कायफ सम्पन्न गररएको छ ।  



 
 

10.5 मोबाइल एप्सिः- 
हलुाक सेिा विभाग तथा गोश्वारा हलुाक कायाफलयहरुको सन्त्िेशमूलक िेभपेि धनमाफण गरी सञ्चालनमा 

ल्याइएको छ । साथै General Post Office नामक Mobil APP धनमाफण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।उक्त 
एप मार्फ त ग्राहकहरुले आफ्ना हलुाक सम्बन्त्िी ब्िज्ञाशाको सन्त्िेश पठाई समयमै ििार् प्राप्त गनफ सक्न े
व्यितथा धमलाइएको छ । 
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विविि 

११.१ सभाहल पनुधनफमाफण सम्िन्त्िमा 

यस मन्त्रालयमा रहेको सभाहललाई पनुरउत्थान गरी हललाई िईु भागमा विभािन गररएको छ । एक 
भागमा नेपाल सरकारका धनणफयहरु सािफिधनक गनफ परकार सम्मेलन गने व्यितथा धमलाइएको छ भने  र 
अको भागमा मन्त्रालय र अन्त्तगफतका विभाग तथा धनकायहरुका प्रमखुहरु सवहत आयोिना हनुे बैठकका 
लाधग िैठक कक्ष धनमाफण गररएको छ । परकार सम्मेलन कक्षमा Sound system, Control room, Digital 

display, सञ्चारकमी बतने तथान, प्रिक्ताहरु बतने तथान, क्यामरा राख्न ेतथानलाई विधभन्न भागमा व्यिब्तथत 
गरी अत्यािधुनक बनाइएको छ । 

 

 

पजकार सम्मेलन कक्ष 



 
 

 

बैठक कक्ष 

११.२ धनयधमत परकार सम्मेलन:- 

नेपाल सरकार (मब्न्त्रपररर्द्)का धनणफयहरु प्रत्येक हप्ताको धबवहबार नेपाल सरकारका प्रिक्ता मार्फ त सािफिधनक गने 
नेपाल सरकार (मब्न्त्रपररर्द्)को धनणफय अनसुार 2075 काब्त्तक मवहनाको अब्न्त्तम हप्तािेब्ख प्रत्येक हप्ताको धबवहबार 
दिनको ४:00 बिे धनयधमत परकार सम्मेलनको आयोिना गरी नेपाल सरकारका प्रिक्ता माननीय सञ्चार तथा 
सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाि बाँतकोटाबाट सािफिधनक गने गररएको छ । उक्त परकार सम्मेलनमा 
विधभन्न सञ्चार माध्यमका प्रधतधनधिहरु र मन्त्रालयका प्रिक्ताहरुको उपब्तथधत रहने गरेको छ । सम्मेलनमा 
आमसञ्चार माध्यमका प्रधतधनधिहरुले समसामवयक विर्यमा उठाएका ब्िज्ञासाहरुको बारेमा माननीय मन्त्रीज्यू एिं 
मन्त्रालयका प्रिक्ताहरुबाट ििार् दिने प्रचलन रहेको छ ।  

 
परकार सम्मेलनको एक झलक 

 



 
 

११.३ dfggLo ;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlw dGqL uf]s'n k|;fb afF:sf]6fHo"af6 ljleGg b]zsf /fhb"tx?;Fu  e]63f6:- 

आधथफक िर्फ २०७५/०७६ मा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाि बाँतकोटा र विधभन्न 
िेशका राििूतहरुबीच भेटघाट भएको छ । भेटघाटका केही झलकहरु तल प्रतततु गररएको छ । 

 

 

  माननीय मन्त्री श्री गोकुल प्रसाि बातँकोटा र गणतन्त्र िान्त्सका महामवहम राििूत MR. FRANCOIS XAVIER बीच ब्शष्टाचार भेटघाट 

 

 

 

मानन य सञ्चार तथा सूचना रधाविधध मन्ज  श्र  गोकुल रधासाि बााँस्कोटाययूसंग जापान  राजितू ब च शिष्टाचार भेटघाट  



 
 

 

 

मानन य मन्ज  श्र  गोकुल रधासाि बााँस्कोटा र कोररयाका महामदहम राजितु श्र  पाकग  योंगशसक ब च शिष्टाचार भेटघाट 
 

 

 

मानन य मन्ज  श्र  गोकुल रधासाि बााँस्कोटा र संयुक्त रायय अमेररकाका महामदहम कायगिाहक राजितू श्र  MICHAEL C 

GONZALES ब च शिष्टाचार भेटघाट 
 

 



 
 

 

बेलायतका महामदहम राजितू श्र  ररचार्ग मोररस र मानन य मन्ज  श्र  गोकुल रधासाि बााँस्कोटाब च शिष्टाचार 
भेटघाट 

 


