नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना प्रविधि विभाग
आ.ि. 207५/07६ (साउन १ दे खि असोज मसान्त्त सम्म)

सूचनाको हक कायाान्त्ियन सम्बन्त्िी प्रगधत वििरण
१.

पृष्ठभूधम

सूचना प्रविधि क्षेरमा भईरहेको विश्वव्यापी धतब्रतर विकास तथा उपयोगसं ग तादात्मम्यता कायम गने गरी सूचना
प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालको आधथाक धबकासका लाधग विस्तार गररनु आजको िाखछित आिश्यकता हो |
नेपालको आधथाक सामाखजक क्षेरको ददगो विकासमा सूचना प्रविधि क्षेरले उल्ले ख्य योगदान पुर्याउन सक्ने
सम्भािना र अिसरलाई अधिकतम उपयोग गना आिश्यक ि सािाजधनक सेिाहरुको प्रिाहमा प्रभािकाररता

|

हाधसल गदै सेिाग्राहीहरुको पहुुँचलाई सहज तुल्याई सुशासनलाई सुधनखितता प्रदान गनामा सूचना प्रविधिको
उपयोगलाई धतब्रता ददनुआिश्यक दे खिन्त्ि |
नेपालमा धनजी क्षेरले सूचना प्रविधिको उपयोग धतब्र गधतले बृवि गदै आएको ियसबाट धन |जी क्षेरको
कायासम्पादनस्तरमा उल्ले ख्य

िृवि भएको माधनन्त्ितर धन | जी क्षेरमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई

विश्वसनीय तुल्याउन धनयमनको प्रभािकारी व्यिस्था हुन नसकेको र केन्त्रदे खि स्थानीय स्तरसम्म धनजी क्षेर
अन्त्तगात सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यिखस्थत रुपले प्रििान

गरर सम्भावित अपरािको जोखिमलाई

न्त्यूनीकरण गना एिं सोबाट आउन सक्ने धबकृधतहरु धनयन्त्रण गना प्रभािकारी धनयमनको लाधग आधिकाररक
सं रचनागत सं यन्त्रको अभाि रहेको पृष्ठभूधममा सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको हो |
सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गदे सुशासनगररबी न्त्यूनीकरण लगायत सामाखजक तथा आधथाक रुपान्त्तरण

,

र ददगो धबकासका लक्षहरु प्राप्त गना राविय सूचना प्रविधि नीधत २०६७ ,कायाान्त्ियनको क्रममा ि ,विज्ञान |
प्रविधि तथा िातािरण मन्त्रालय अन्त्तगात सूचना प्रविधिको अनुसन्त्िानउपयोग तथा धनयमन

,विकास ,

लगायतका कायाहरु प्रभािकारी ढं गले सम्पादन गना र सूचना प्रविधिको क्षेरमा धनयामक ,उत्मप्रेरकको भूधमका
धनिााह गने गरी मखन्त्रपररषद्को २०६९ ११ को धनणायबाट सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको

/ २ /

ि।

२.

धनकायको स्िरुप र प्रकृधत

सूचना प्रविधिको अनुसन्त्िानउपयोग तथा धनयमन लगायतका कायाहरु प्रभािकारी ढं ग ,विकास ,ले सम्पादन
गना र सूचना प्रविधिको क्षेरमा धनयामक ,उत्मप्रेरकको भूधमका धनिााह गने गरी जम्मा ३५ जना कमाचारी

सवहत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अन्त्तगात सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको हो।

३.

धनकायको काम, कताव्य र अधिकार

सूचना प्रविधि विभागको सं गठनात्ममक सं रचना तथा कायावििरणका आिारमा धनम्न िमोखजमका काम,
कताव्य र अधिकारहरु धनिाारण गररएको ि ।
➢ सूचना प्रविधिको क्षेरमा सरकारको केन्त्रीयस्तरको कायाान्त्ियन धनकायको भूधमका धनिााह गने
।

➢ सूचना प्रविधिको उपयोगमा अन्त्तरधनकाय समन्त्ियकतााको काया गने ।

➢ नेपाल सरकारको विधभन्न धनकायहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विश्वसनीय एिं सुरखक्षत
तुल्याउने ।

ु मा विद्युतीय सुशासन (e-governance) व्यिस्थालाई उत्तरदायीपूण ा तुल्याई शासन
➢ मुलक
प्रणालीको

तल्लो तहसम्म विस्तार गनामा सहजीकरण गने ।

➢ सूचना प्रविधिको क्षेरमा रोजगारीका अिसरहरू विस्तार गने ।
➢ सरकारी धनकायहरुलाई आआफ्नो क्षेरमा सूचना एिं सेिा प्रिाहमा प्रभािकाररता ल्याउन )
सूचना प्रविधिमा आिाररत रणनैधतक अििारणा एिं कायाक्रम तजुम
ा ा गरी कायाान्त्ियन गना
उत्मप्रेररत गने ।
➢ सरकारी धनकायका सूचना प्रविधिजन्त्य कायाहरुमा एकरुपमा )Standardizationल्याउनका

(

लाधग नेपाल सरकारिाराDevelop गररएको Government Enterprise Architecture (GEA)
लाई प्राथधमकता साथ लागु गने ।
➢ Government Integrated Data Center (GIDC) लाई प्रभािकारी िनाई सूचना प्रविधि विकासको
मूख्य पूिाािारको रुपमा विकास गने ।
➢ मन्त्रालयको मागाधनदे शनमा रही अन्त्तराावियस्तरमा प्रचधलत सूचना प्रविधिबारे

अध्ययन

ु को आधथाक–सामाखजक विकासको क्षेरमा प्रयोगमा
अनुसन्त्िान गरी उपयुक्त प्रविधिलाई मुलक
ल्याउने ।

ु धभर व्यिखस्थत ढं गले विस्तार गने ।
➢ विद्युतीय कारोबारलगायत अन्त्य क्षेरलाई मुलक
➢ सूचना प्रविधिको क्षेरमा सरकारी तथा धनजी क्षेरको सहकाया तथा साझेदारीलाईा प्रिद्र्िन गने
।

➢ सूचना प्रविधि क्षेरमा जनताको पहुुँच अधभिृवि गने ।
➢ परम्परागत सूचना प्रविधिको आिुधनकीकरण गरी प्रयोगमा ल्याउने ।
➢ विद्यालय खशक्षामा सूचना प्रविधिको पठनपाठनको व्यिस्था गने ।
➢ सूचना प्रविधिको क्षेरमा सं ख्यात्ममक र गुणात्ममक वहसाबले जनशखक्तको विकास गने ।

➢ सूचना

प्रविधिसम्बन्त्िी

प्राविधिकहरूका

लाधग

आिश्यक

मापदण्डहरू

(Code

Specifications) तयार गरी धनकायगत सबलीकरण गने ।
➢ सूचना प्रविधिको क्षेरमा कायारत जनशखक्तको िृखत्त विकास तथा सक्षमता अधभिृवि गने।

&

४.

संगठन संरचना
नेपाल सरकार मन्त्रीपररषद्को धमधत २०७५/१/४ को धनणायानुसार पुन ा सं रचना भई स्िीकृत सं गठन सं रचना

सूचना प्रविधि विभागको लाधग माधथ उल्ले ि भए अनुसारको कायाक्षेर एिं खजम्मेिारी पूरा गना
तदनुरूपको सं गठनात्ममक सं रचना, दरबन्त्दी तथा काया वििरण, धनखित गररएको ि । सूचना प्रविधि
विभागलाई तत्मकाल कायाान्त्ियनमा ल्याउन विधभन्न स्तरका गरी जम्मा ३५ जनाको दरबन्त्दी कायम
गररएको ि । सूचना प्रविधि विभागको सं गठनात्ममक सं रचनाअन्त्तगात धनम्न बमोखजम तीनिटा शािा
र एघारिटा ईकाईहरु रहेका िन ।
➢ विद्युतीय शासन शािा
•

प्रणाली विकास तथा सं चालन र मापदण्ड धनिाारण ईकाई

•

समन्त्िय, प्रििान तथा ताधलम ईकाई

•

आधथाक प्रशासन ईकाई

➢ पूिाािार विकास, अनुसन्त्िान, सुरक्षण तथा धनयमन शािा
•

पूिाािार विकास ईकाई

•

अनुसन्त्िान र सुरक्षण ईकाई

•

अनुमती तथा धनयमन ईकाई

➢ प्रमाणीकरण तथा साईबर फरे खन्त्सक शािा

५.
क्र.स

•

प्रमाणीकरण विद्युतीय हस्ताक्षर ईकाई

•

साइबर फरे खन्त्सक ईकाई

•

कानून तथा परामशा ईकाई

•

प्रशासन, योजना र अनुगमन ईकाई

दरबन्त्दी तेररज

नाम

श्रे णी

सेिा

समूह

कायम
दरबन्त्दी

१

महाधनदे शक

रा.प.प्रथम

विविि

१

२

धनदे शक

रा.प.दितीय

विविि

३

3

सूचना प्रविधि अधिकृत

रा.प.तृतीय

विविि

2

४

सूचना प्रविधि इन्त्जीधनयर

रा.प.तृतीय

विविि

6

५

शािा अधिकृत

रा.प.तृतीय

प्रशासन

सा.प्र.

1

६

कानुन अधिकृत

रा.प.तृतीय

न्त्याय

कानुन

१

७

लेिा अधिकृत

रा.प.तृ.

प्रशासन

ले िा

१

८

नायब सुब्बा

रा.प.अं .प्रथम

विविि

सा.प्र.

३

९

लेिापाल

रा.प.अं .प्रथम

ले िा

ले िा

१

१०

कम््यूटर टे खक्नधसयन

रा.प.अं .प्रथम

विविि

८

११

हलुका सिारी चालक

श्रे णी विहीन

करार

२

१2

कायाालय सहयोगी

श्रे णी विहीन

करार

६
35

जम्मा

६.

धनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरु (महाशािा/शािागत काया विभाजन)
यस विभागको शािागत काया वििरण दे हाय अनुसार रहे को िः➢ विद्युतीय शासन शािाः
•

विद्युतीय शासन व्यिस्थाका लाधग विधभन्न सरकारी धनकायहरूस“ग सम्पका गने र
धतनको क्षमता िृविमा सहयोग पुर्याउने,

•

सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको मापदण्ड Government Enterprise Architecture
(GEA) तयार गरी लागु गने ।

•

Data Centre तथा Cloud सेिा सुँचालनका लाधग मापदण्ड बनाइ लागु गने ।

•

विधभर सरकारी धनकायहरुलाई विद्युतीय सुशासनको लाधग आिश्यक Software
Application हरुको पवहचान गने र त्मयस्ता Application हरुको धनमााण कायामा
सम्बखन्त्ित धनकायहरुलाई सहखजकरण गने,

•

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहमा प्रयोग भइ रहे का सू चना प्रविधि प्रणाधलहरुको वििरण
अध्यािधिक गने ।

•

सूचना प्रविधि क्षेर अन्त्तगात सं घ, प्रदे श र स्थानीय तह बीच प्रयोग हुने सूचना
प्रविधिको स्तर धनिाारण, सं केत धनिाारण र विकास, मापदण्ड तजुम
ा ा गने ।

•

सूचना प्रविधि क्षेरमा ताधलमका आिश्यकताहरू पवहचान गने,

•

सूचना प्रविधि विज्ञहरूको माग तथा आपूधता खस्थधत विश्लेषण गने गराउने र सूचना
प्रविधि सम्बन्त्िी रावियस्तरका विज्ञहरूको सूची अद्यािधिक गने,

•

सािाजधनक धनकायहरुिारा प्रदान गरीने विद्युतीय सेिा (e-service) हरुलाई integrate
गने ।

•

विद्युतीय सेिाहरुको प्रभािकारी सुँचालन गना आिश्यक साझा प्रणालीहरुको विकास
गने ।

•

विभाग तथा मातहतको िावषाक योजना तथा कायाक्रम तजुम
ा ा गने गराउने,

•

स्िीकृत कायाक्रमहरू कायाान्त्ियन, अनुगमन एिं मूल्याङ्कन गने गराउने,

•

विभाग तथा अन्त्तगात धनकायहरूबाट भए गरे का चौमाधसक, अिािावषाक तथा िावषाक
कायाक्रम प्रगधत प्रधतिेदन तयारी गने ।

•

विभाग र अन्त्तगात कायाालयहरूमा कायारत कमाचारीहरूको िैयखक्तक वििरणसवहतको
अधभले ि राख्ने,

•

कमाचारीहरूको सरुिा, बढु िा तथा पदस्थापनासम्बन्त्िी काया गने,

•

खजन्त्सी व्यिस्थापन, िररद व्यिस्थापन लगायत आन्त्तररक प्रशासन सम्बन्त्िी कायाहरू
गने,

•

िावषाक बजेट र अखख्तयारी बमोखजम धनकासा प्राप्त रकम िचा गरी तोवकए बमोखजम
ले िा राख्ने,

•

िावषाक आय–व्यय वििरण तयार पारी ले िापरीक्षण गराउने,

•

ले िापरीक्षणबाट उठे का बेरुजुहरूको लगत रािी सम्परीक्षण गराउने ।

➢ पूिाािार विकास, अनुसन्त्िान, सुरक्षण तथा धनयमन शािा
•

सूचना प्रविधि पाकाको सं चालन र व्यिस्थापन गने,

•

सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी ऐन–धनयम, विधनमय बमोखजम काम भए नभएको बारे राय
प्रदान गने,

•

अदालतबाट भएका आदे शहरूको धलित जिाफ िा प्रधतउत्तर तयार पाने,

•

सूचना प्रविधि विषयमा परे का उजुरीमाधथ िानधबन गरी आिश्यक राय पेस गने,

•

आिश्यकता अनुसार प्रमाखणकरण धनयन्त्रकको कायाालयसुँग समन्त्िय गने,

•

सािाजधनक धनकायहरुको सूचना सुरक्षा एिं तथयांक सुधनखित गने कायालाई सुदृढ
गने,

•

कानुनी राय ददने,

•

नेपाल सरकारका धबधभन्त्न धनकायहरुलाई एउटै Network मा आिद्द गदै जाने,

•

Digital divide कम गना आिश्यक पूिाािार धनमााण गने ।

•

स्टिेयर पाइरे सी एिं सूचना प्रविधिजन्त्य अपराि कम गना विद्यमान कानुनी
उपचारको प्रचार प्रसार गने,

•

सरकारी धनकायका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको समपररक्षण (IT System Audit)गने,

•

सूचना प्रविधि व्यिसाय सञ्चालनका लाधग प्रचधलत कायाविधि एिं कानुन बमोखजम
इजाजत र अनुमधत निीकरण सम्बन्त्िी काया गने,

•

सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी मौजुदा कानुनी प्राििानहरू सम्बन्त्िमा गनुप
ा ने सुिारका बारे
ुँ ाहरू धसफाररस गने,
अध्ययन गरी आिश्यक बुद

•

सूचना प्रणाली आपत्तकालीन उिार टोली (Information Technology Emergency
Response Team) को सं चालन गने,

•

उपयुक्त सूचना प्रविधिको विकास तथा पवहचान गने ।

➢ प्रमाखणकरण तथा साईबर फरे खन्त्सक शािा
•

Root Certifying Authority को रुपमा काया गने ।

•

विद्युतीय हस्ताक्षर जारी गने प्रमाणीकरण गने धनकाय (Certifying Authority (CA))
हरुको धनयमन गने ।

•

प्रमाणीकरण गने धनकाय )Certifying Authority) लाई ईजाजत पर प्रदान गने तथा
धनजको काम कारबाहीको सुपररिेक्षण र अनुगमन गने ।

•

Certifying Authority (CA) को सूचनाको सुरक्षा सं िेदनशील पररक्षण )Information
Security Audit) गने ।

•

CA को कायास्तर धनिाारण र ग्राहकसुँगको व्यिहार र सेिाको गुणस्तरको प्रवक्रया
धनिाारण गने ।

•

प्रमाणपरको ढाुँचा र विषयिस्तु धनिाारण गने ।

•

धडखजटल हस्ताक्षरको अधभले ि िडा गने, तथयांक पहुुँचयोग्य र अध्यािधिक गने ।

•

CA लाई ईजाजत पर प्रदान गने शता धनिाारण गने ।

•

विद्युतीय अपरािको सम्बन्त्िमा प्राप्त उपकरणहरुको पररक्षण (Cyber Forensics
Investigation) गने ।

•
७.

ऐन र धनयमािलीको उद्देश्य कायाान्त्ियन गना आिश्यक सम्पूण ा काया गने ।

सम्बि ऐन, धनयम, नीधत, गठन आदे श तथा धनदे खशका, कायाविधि र अन्त्य कानूनी व्यिस्था
•

सूचना तथा सं चार प्रविधि नीधत, २०७२

•

विद्युतीय कारोबार ऐन (इले क्रोधनक), २०६३

•

विद्युतीय कारोबार धनयमािली, २०६४

•

सरकारी धनकायको िेबसाईट धनमााण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी धनदे खशका , २०६८

•

नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यबस्थापन तथा सं चालन) धनदे खशका, 2071

•

सूचना, प्रविधि पाका (व्यबस्थापन तथा सछचालन) धनदे खशका, 2072

•

ई धभले ज कायाक्रम सं चालन तथा व्यबस्थापन कायावििी – २०७०

•

सूचना प्रविधि मैरी विद्यालय (Smart School) सञ्चालन तथा व्यिस्थापन कायाविधि,
२०७५

8. कायाालय प्रमुि, प्रिक्ता र सूचना अधिकारीको नाम, पद र सम्पका टे धलफोन नम्बर

कायाालय प्रमुि - लक्ष्मी प्रसाद यादि, महाधनदे शक, 9841439290,
laxmi.yadav@doit.gov.np
सूचना अधिकारी – लोकराज शमाा, धनदे शक,9851165983,
sharma_lokraj@doit.gov.np
९.

विभागको नागररक िडा पर:-

नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना प्रविधि विभाग

नागररक िडापर
क्र.सं.

सेिाको वििरण

सेिा प्राप्त गना सेिाग्राहीले
पूरा गनुप
ा ने प्रवक्रया

.1

परधनिेदन दताा/

परधनिेदन/

.2

भ ुक्तानीिरौटी ,

धबल

.3

IT System/Web Application/ Website

.4

आिश्यक कागजात

लाग्ने

शुल्क

लाग्ने अनुमाधनत समय

-

धनःशुल्क

तत्मकाल

धबलदाखिला आदे श /िररद ,

धनःशुल्क

बढीमा

धनिेदनआधिकाररक पर/

-

धनःशुल्क

IT Emergency Response सम्िन्त्िी

धनिेदन

-

.5

Government Cloud को सेिा प्रदान गने

आधिकाररक पर

.6

सूचना प्रविधि प्रणाली प्रणालीमापदण्ड (GEA)

.7

खजम्मेिार कमाचारीशािा/

सेिा प्रिाह गने समय

गुनासो सुन्ने
अधिकारी

दतााचलानी/

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

लेिा अधिकृत (आधथाक प्रशासन एकाई)

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

कायािोझका आिारमा

धनदे शक

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

धनःशुल्क

कायािोझका आिारमा

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा साईबर

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

धनःशुल्क

1कायाददनधभर

धनदे शक (विद्युतीय शासन शािा)

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

आधिकाररक पर

फाराम
Requirement Analysis &
Design Document

धनःशुल्क

1५कायाददनधभर

धनदे शक (विद्युतीय शासन शािा)

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

IT Park शैखक्षक भ्रमण सम्बन्त्िी

आधिकाररक पर

-

धनःशुल्क

3कायाददनधभर

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा साईबर

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

.8

प्राविधिक परामशा प्रदान गने

धनिेदनआधिकाररक पर/

-

धनःशुल्क

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा साईबर

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

.9

सरकारी कमाचारीलाई आई.टी. सम्बन्त्िी ताधलम

धनिेदनआधिकाररक पर/

-

धनःशुल्क

मवहनाधभर 1

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा साईबर

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

.10

सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी र यस विभागसुँग

धनिेदनआधिकाररक पर/

-

धनःशुल्क

बढीमा

7कायाददन

सूचना अधिकारी

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

.11

जनगुनासो र उजुरी िानधबन

धनिेदन िा सूचना

सम्बखन्त्ित कागजातहरू

धनःशुल्क

बढीमा

7कायाददन

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा साईबर

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

.12

योजनाकायाक्रम तथा , प्रगधत सम्बन्त्िी

धनिेदन

-

धनःशुल्क

बढीमा

7कायाददन

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा साईबर

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

.13

Centralized e-Attendance जडान सम्बन्त्िी

धनिेदनआधिकाररक पर/

-

धनःशुल्क

बढीमा 5कायाददन

धनदे शक (पूिाािार विकास, अनुसन्त्िान,

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

.14

e-School MIS

धनिेदनआधिकाररक पर/

-

धनःशुल्क

धनदे शक (पूिाािार विकास, अनुसन्त्िान,

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

.15

ICT in Education & Digital Content सम्बन्त्िी

धनिेदनआधिकाररक पर/

-

धनःशुल्क

धनदे शक (पूिाािार विकास, अनुसन्त्िान,

कायाालय समय धभर

महाधनदे शक

(Security) Audit(सरकारी धनकायको)

अनुसार भएनभएको जाुँच गने-

प्रदान गने

सम्बखन्त्ित जानकारी

बजेट व्यिस्था

िा प्रकृया पूरा भएको

7कायाददन

15 दे खि 2कायाददन
15 दे खि 2कायाददन

2कायाददनधभर

बढीमा 2कायाददन

(प्रमाणीकरण

फरे खन्त्सक शािा)

तथा

साईबर

फरे खन्त्सक शािा)

फरे खन्त्सक शािा)
फरे खन्त्सक शािा)
फरे खन्त्सक शािा)

फरे खन्त्सक शािा)
फरे खन्त्सक शािा)

सुरक्षण तथा धनयमन शािा)
सुरक्षण तथा धनयमन शािा)
सुरक्षण तथा धनयमन शािा)

नोटः❖

कायाालय समय प्रत्मयेक शुक्रिार साुँझ बजे सम्म र शधनबार कायाालय बन्त्द रहनेि ।

❖

उपयुक्त
ा बमोखजम प्रदान हुने सेिा प्राप्त गना कुनै कदठनाई आइपरे मा सेिासुँग सम्बखन्त्ित खजम्मेिार कमाचारीसुँग सम्पका राख्न
सवकनेि ।

❖

विभागिाट प्रदान हुने सेिासुँग सम्बखन्त्ित खजम्मेिार कमाचारीसुँग सम्पका गदाा सेिाग्राही सन्त्तुष्ट हुन नसकेमा सम्बखन्त्ित शािाका
धनदे शकसमक्ष उजुरी ददन सवकनेि ।

❖

ु ाई कामको प्रकृधतअनुसार तुरून्त्त हुनेि । त्मयहाुँिाट पधन कामको फिायौट हुन नसकेमा
धनदे शक समक्ष ददएको उजुरीको सुनि
महाधनदे शकसुँग सम्पका गना सवकनेि ।

❖

कायाालयसम्बन्त्िी जानकारीको लाधग प्रशासन योजना तथा अनुगमन ,एकाईमा सम्पका राख्न सवकनेि ।
o

कायाालय सम्पकाः .फोन नं -०१-५२४४५३९, ०१५२४४१६७- , ०१ ५२४४७०-फ्याक्स नं .०१-५२४४८९८

ईमेलः -info@doit.gov.np िेबसाइटः -www.doit.gov.np

१०.

आ.ब. २०७५/७६ को िावषाक विधनयोजन र िचा (वित्तीय र भौधतक प्रगधत समेत) (रु.हजार)
कुल िावषाक िचा

िावषाक विनयोजन
चालु

पुखुँ जगत

चालु

पुखुँ जगत

वित्तीय

भौधतक

५२८००

७९४००

५५२२

५३९

४.५८

११.७

११.

आ.ब. २०७४/७५ को मुख्य मुख्य कायाक्रम र प्रगधत

धस.न.
१

मुख्य कायाक्रम/अन्त्य
•

प्रगधत

Government

Cloud

सम्बखन्त्ि

Cloud

सम्बखन्त्ि

सफ्टिेयर िररद
•

Government

Support Service िररद
•

कैवफयत

Government Cloud को पूिाािार हालसम्म ६४ िटा धनकायले प्रयोग गरे को ।
विस्तार

•

Government

केखन्त्रकृत

(Centralized

विद्युतीय

हाुँखजरी

E-Attendance

जसमा १४४ िटा System Host गररएको ।

सम्बखन्त्ि

Cloud

कमाचारी दक्षता ताधलम
२

िचा प्रधतशत

प्रणाली विभागिारा सञ्चाधलत Web-based Centralized E-Attendance

System)को System लाई विधभन्न धनकायहरुिाट प्राप्त Feedback बमोखजम

Extension तथा Support & Maintenance

Enhancement गरी

२५

िटा

मन्त्रालय,

विभाग, आयोग

लगायतका सरकारी धनकायहरुमा आिश्यकता बमोखजम EAttendance Device समेत उपलव्ि गराई विस्तार गररएको र

उक्त धनकायहरुमा Support & Maintenance सम्बन्त्िी सेिा
प्रदान गररएको ।
३

सरकारी

धनकायको

websites हरुको अधडट
गने(अन्त्य)

धसस्टम

सफ्टियेर, अनुरोिको आिारमा आ.ि. २०७४/७५ धनम्नधलखित ९ िटा
सरकारी धनकायहरूका website / web portal हरूको web
security audit सम्पन्न

गरी site सुरखक्षत बनाउन आिश्यक

सुझाि सवहत प्रधतबेदन ददइएको ।
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

श्री गृह मन्त्रालय

श्री माटो व्यिस्थापन धनदे शनालय

श्री सम्पखत्त शुविकरण अनुशन्त्िान विभाग
श्री सामाखजक सुरक्षा कोष

श्री कम्पधन रखजष्टार कायाालय

श्री युिा तथा िेलकुद मन्त्रालय

श्री सं खघय माधमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय
श्री िाखणज्य विभाग

श्री महालेिा धनयन्त्रकको कायाालय

(हाल सम्म ५३ िटा धनकाय/IT System को Security Audit

गररएको)
४

CERT सम्बखन्त्ि software हरु िररद सरकारी धनकायका िेभसाईट लगायत िेभबेस्ट धसस्टमहरुको
गने(सफ्टिेयर धनमााण तथा

सुरक्षा जाुँच गना Acunetix Web Vulnerability Scanner

परामशा)

को licenses िररद भएको साथै विभागका सबै कमाचारीले
प्रयोग गने Desktop/Laptop को लाधग licenses िररद
भएको

५

एकीकृत सूचना प्रविधि सेिा केन्त्र र ई- काभ्रेको मण्डनदे उपुर नगरपाधलकामा एकीकृत सूचना प्रविधि
धभलेज

सेिा केन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याईएको र दे शका
विधभन्न खजल्लाहरुमा स्थापना गररएका ई-धभले ज केन्त्रहरुको
लाधग केन्त्रको प्रगधत बमोखजम Support & Maintenance

सम्बन्त्िी कायाहरु गरी काठमाण्डौमा प्रगधत सम्बन्त्िी िलफल
र तालीम सञ्चालन गररएको ।
६

IT Park को Transformer ममात

IT Park पनौतीमा लामो समय दे खि विधग्रएर रहेको NEEK
कम्पनीको ३१५ के.धभ.ए.को Transformer उक्त कम्पनीको

हेटौंडा फ्याक्रीमा लधग ममात गराई विद्युत प्राधिकरणमाफात
जडान गररएको ।
७

सूचना

प्रविधि

विभागका

सम्बखन्त्ि कमाचारीहरुलाई

सूचना

प्रविधि सूचना प्रविधि विभागमा कायारत धनदे शक, ईखन्त्जधनयर/अधिकृत
र

कम््युटर

टे खक्नधसयनहरुलाई

सूचना

प्रविधि

प्रणाली

professional training(कमाचारी दक्षता बृवि व्यिस्थापन सो को सुरक्षण लगायतका धनम्न बमोखजमका
ताधलम (प्रमाण पर

ताधलमहरु प्रदान गररयो।
Java SE
Certified Ethical Hacker
COBIT (Control Objectives for Information and Related
Technologies)
Search Engine Optimization

ददने)

८

कमाचारीहरुलाई

नविनतम

सम्बखन्त्ि ताधलम तथा

सूचना

प्रविधि सरकारी धनकायका कमाचारीहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी

धनम्न अनुसारको ताधलम प्रदान गररयो ।
❖ ITIL (Information Technology Infrastructure
अधभमुखिकरण(उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक
Library)Foundation
/ सशखक्तकरण / सीप
❖ CISSP (Certified Information Systems Security
विकास तथा क्षमता अधभिृवि ताधलम)
Professional)
❖ Red hat Open Stack Cloud Administration
❖ Certified Ethical Hacker
❖ Cyber Security
❖ Software Assets Management
❖ Customized CISCO Networking
❖ Word Press with Woo Commerce
❖ Administering Windows Server 2012
जम्मा सहभागी सं ख्या 230

९

स्थानीय स्तरका विद्यालयका खशक्षकहरुलाई सातै प्रदे शका सामुदावयक विद्यालयकाहरुका जम्मा ६० जना
Basic Computer
खशक्षकहरुलाई Basic Computer Skills, सरकार िारा प्रदान
Skills, सरकार िारा प्रदान गररएका online गररएका online सेिा र इन्त्टरनेट social media को सुरखक्षत
सेिा ( जन्त्म दताा ,

प्रयोग समेवटएको सात ददने digital literacy

ताधलम प्रदान

कर, passport , online form) र इन्त्टरनेट गररएको
social media को

सुरखक्षत प्रयोग सम्बखन्त्ि ताधलम (Digital
Literacy)
१०

साईबर सुरक्षा सम्बन्त्िी जनचेतना मुलक धनम्न
कायाक्रम

सरकारी

विद्याथीहरुलाई

विद्यालय/उच्च

साईबर

कायाक्रम सं चालन गररयो
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

सुरक्षा

मा.वि/कलेज

सम्बन्त्िी

जनचेतना

का

मुलक

श्रीयन्त्र कलेज, दमक, झापा

जनक उच्च मा.वि.,गैडाकोट,निलपरासी
श्री बंश गोपाल मा.वि. , मकिानपुर
श्री महेन्त्र मा.वि., नुिाकोट

नेपाल राविय मा.वि., मवटअिाा, बारा

नेपाल राविय मा.वि., वपप्रदी, िेनौली, बारा
वकवटधन मा.वि., लधलतपुर
श्री मा.वि., धसन्त्िुली

श्री भाले श्वर मा.वि., पनौती, काभ्रे
श्री ईन्त्रेश्वर मा.वि., पनौती, काभ्रे
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११

Digital Content को विकास

कक्षा ४ दे खि १२ सम्मको विज्ञान (भौधतक, रसायन, जीब),
गखणत र ऐ. गखणत विषयको सबै पाठ्यक्रम समेवटने गरी
विशेषज्ञ

खशक्षकहरुिाट

शैखक्षक

सामग्रीहरुको

प्रयोग

गरी

Teaching Audio-Visual Material धनमााण गररएको । धनमााण

भएका सबै धडखजटल खशक्षण सामग्रीहरु Government Cloud र
YouTube मा राखिएको ।
१२

Digital Class लागू गने

विधभन्न खजल्लाका २९ िटा सामुदावयक विद्यालयहरुमा १ सेट
ल्यापटप, १ सेट प्रोजेक्टर, १ सेट साउण्ड धसस्टम र विभागले

धनमााण गरे का धडखजटल खशक्षण सामग्रीहरु राखिएको १ सेट
हाडाधडस्कउपलव्ि गराई प्रत्मयेक स्कुलहरुमा गई सेटअप र
तालीम प्रदान गररएको ।
१३

ICT Day मनाउने

सो कायाक्रम अन्त्तगात गदठत मूल समारोहको रोहबरमा सुचना
तथा सं चार प्रविधि ददिस कायाक्रमको प्रचार प्रसार लगायत

उक्त may 19 का ददन प्रभातफेरी, सूचना प्रविधि सम्बखन्त्ि
जनचेतना अधभिृवि गना

विधभन्न स्कुल तथा कलेजहरुमा

सचेतानात्ममक कायाक्रम गररनुका साथै विधभन्न ICT को क्षेरमा
योगदान पुयााउनु हुने विखशस्ट व्यखक्तत्मिहरुलाई कदरपर प्रदान
लगायत माननीय मन्त्रीज्युको उपखस्थधतमा विधभन्न कायाक्रम
गररयो ।
१४

स्थानीय

धनकायको

तहको

Website

िेबसाइट

धनमााण

“सरकारी सं खघय माधमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयिाटपवहले िाट

तथा नै स्थानीय धनकायहरुमा प्रदान गररने Website Template को

व्यिस्थापन धनदे खशका, २०६८” अनुसारको विकास गरी सोको विधभन्न स्थानीय धनकायले प्रयोग गरररहेको
हुनेगरी

एउट} Templateको

प्रयोग

गरी अिस्थामा उक्त प्रणालीको सुरक्षाथा यस विभागले सम्बखन्त्ित

धनमााण गने व्यिस्था सं घीय माधमला तथा मन्त्रालयसं ग समन्त्ियन गरी सोको Vulnerability Assessment
सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयसं ग समन्त्िय गरी and
धमलाउने |
१५

सञ्चार

Penetration

दे खिएकाजोखिमहरुको

Testing(VAPT)
न्त्यूनीकरण

गना

गरी

त्मयसमा

आिश्यक

सुिार

सवहतको प्रधतिेदन सम्बखन्त्ित धनकायमा पठाइएको ।

तथा

अन्त्तगातका

सूचना

प्रविधि

मन्त्रालय यस

मन्त्रालय

अन्त्तगातका

सम्पूणा

धनकायहरुको

KPI(Key

एकीकृत Performance Indicator) तयार गरर कायाान्त्ियनमा रहेको ।

धनकायहरुको

ड्यासबोडा धनमााण

११ (क) यस अिधिका मूख्य मूख्य कायाक्रम र प्रगधत
धस.न.

मुख्य कायाक्रम/अन्त्य

प्रगधत

१

Government Cloud को पूिाािार विस्तार

२

केखन्त्रकृत

(Centralized

विद्युतीय

हाुँखजरी

E-Attendance

कैवफयत

हालसम्म ९२ िटा धनकायले प्रयोग गरे को ।
जसमा १७० िटा System Host गररएको ।

प्रणाली विभागिारा सञ्चाधलत Web-based Centralized E-Attendance

System)को System लाई विधभन्न धनकायहरुिाट प्राप्त Feedback बमोखजम

Extension तथा Support & Maintenance

Enhancement गरी ९२ िटा मन्त्रालय, विभाग, आयोग र
स्थानीय

तह

लगायतका

सरकारी

धनकायहरुमा

अनुरोि

बमोखजम E-Attendance Device समेत उपलव्ि गराई विस्तार
गररएको र उक्त धनकायहरुमा Support & Maintenance
सम्बन्त्िी सेिा प्रदान गररएको ।
३

Federal Structure मा GEA को कायाान्त्ियन EOI माग भएको

४

सरकारी

तथा Artifact तयार गने
धनकायको

websites हरुको अधडट
गने(अन्त्य)

धसस्टम

सफ्टियेर, अनुरोिको

आिारमा

धनम्नधलखित

१०

िटा

सरकारी

धनकायहरूका website / web portal हरूको web security
audit सम्पन्न

गरी site सुरखक्षत बनाउन आिश्यक सुझाि

सवहत प्रधतबेदन ददइएको ।
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

श्री प्रिानमन्त्री तथा मन्त्री पररषद्को कायाालय
श्री मुरण विभाग

श्री सूचना तथा प्रसाण विभाग
श्री प्रेस काउखन्त्सल नेपाल
श्री चलखचर विकास बोडा

श्री न्त्याय पररषद् सखचिालय
श्री राविय कला सं ग्रालय

श्री जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

श्री शहरी शासकीय क्षमता तथा पूिाािार सुिार

आयोजना –II

❖ श्री अध्यागमन विभाग

(हाल सम्म ६३ िटा धनकाय/IT System को Security Audit

गररएको)
५

CERT सम्बखन्त्ि software हरु िररद सो सम्बखन्त्ि software िररद गना बोलपर आव्हानको सूचना
गने(सफ्टिेयर धनमााण तथा

प्रकाशन गररएको

परामशा)
६

साईबर सुरक्षा सम्बन्त्िी जनचेतना मुलक धनम्न
कायाक्रम

सरकारी

विद्याथीहरुलाई

विद्यालय/उच्च

साईबर

कायाक्रम सं चालन गररयो

सुरक्षा

मा.वि/कलेज

सम्बन्त्िी

जनचेतना

का

मुलक

❖ श्री ईन्त्रेश्वरी मा.वि, धसन्त्िुपाल्चोक

❖ श्री जनज्ञान धनकेतन मा.वि, नुिाकोट
❖ चखण्डका मा.वि, मकिानपुर

❖ धरजुि महाविर प्रसाद रगुविर राम मा.वि, पसाा
जम्मा सहभागी सं ख्या : ३००

७

स्थानीय

तहहरुका

लाधग

८

सूचना प्रविधि मैरी विद्यालय (Smart सूचना प्रविधि मैरी विद्यालय (Smart School) सञ्चालन

Template मा धनधमात Mobile App

School)

सञ्चालन

कायाविधि, २०७५

तथा

Common हाल सम्म ३२ िटा स्थाधनय धनकायमा लागु भएको

व्यिस्थापन तथा

व्यिस्थापन

कायाविधि,

२०७५

२०७५/०७/५ को मन्त्रीस्तरीय धनणायबाट स्िीकृत

धमधत

