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पररच्छे द - १
१.१ पररचय (Introduction)
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो र विश्व पररिेि नै यस प्रविधिको प्रयोगमा िेरै अगाडी
ु मा सूचना तथा
िवढसकेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्त्मुख र भौगोधलक विवििता रहे को मूलक
सञ्चार प्रविधिको द्रततर
विकास र प्रयोगिाट ग्रामीणक्षेरको आधथकक तथा सामाशजक विकास गरर
ु
जीिनस्तर माधथ उठाउन प्रिस्त सम्भािना तथा अिसरहरु रहे का छन । सू चना प्रविधि नीधत ाँ ा नं. ८.६ मा उल्ले ख भए िमोशजम सिकप्रथम सूचना प्रविधिको पहुाँच मवहला,
२०६७ को िुद
दधलत, जनजाती, विपन्न िगक, अपाङ्ग एिं ग्रामीण तथा विकट क्षेरका अन्त्य समुदाय सम्म पुयाउन सकेको अिस्थामा यस प्रविधिको प्रयोगिाट शिक्षा, स्िास््य, कृवष, पयकटन तथा पुिाकिार
धनमाकण लगायतका क्षेरको विकासलाई समािेिी तथा सहभाधगतामूलक तिरले अगाडी िढाउन
सवकन्त्छ । अन्त्यथा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग िहरी क्षेरमा मार धसधमत हुन पुग्ने र
अिसरहरु पधन िहरी क्षेरमा िसोिास गने सम्पन्न िगकका धसधमत जनसं ख्यालाई मार प्राप्त हुने
भएकोले प्रविधिको पहुाँच तथा यसको विकास र प्रयोगिाट प्राप्त हुने प्रधतफल तथा लाभाङ्स
(Digital Dividend) ग्रामीण भेगका दुगम
क क्षेरसम्म पु-याउने लक्ष्य राशख ई-धभले ज कायकक्रमको
अििारणा तयार पाररएको छ । ई-धभले ज भन्नाले सूचना प्रविधिको पहुाँच ग्रामीणस्तरसम्म पुयाउनु र यसको माध्यमिाट शिक्षा, स्िास््य, कृवष, पयकटन लगायतका क्षेरको विकास, विस्तार
तथा प्रििकन गनुक हो ।

कायकक्रमलाई चरणिद्दरुपमा लागू गदै व्यिशस्थत ढं गिाट दे िका सिै

ग्रामीण क्षेरसम्म पु-याउने लक्ष्यलाई सुधनशित गनक यो कायकविधि जारी गररएको छ ।
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१.२ ई-धभलेजका क्षेरहरु (Sectors of e-Village)
सािन स्रोतको उपलव्िता तथा स्थानीयतहको माग, आिश्यकता र प्राथधमकताको आिारमा ग्रामीण स्तरमा
यस कायकक्रमलाई वििेषगरी धनम्न क्षेरहरुमा लागु गररने छ ।

१.२.१ शिक्षा (e-Education)
िैशक्षक क्षेरमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त्तै प्रभािकारी हुने दे शखएको छ । विद्यालय र माधथल्लो तहको
शिक्षाको प्रभािकाररताको लाधग आिश्यक िैशक्षक सामग्रीहरु जस्तै: शिक्षण सफ्टिेयर, ई-पुस्तक तथा
शिक्षण र प्रयोगिाला सं िन्त्िी अधडयो, धभधडयो सामाग्रीहरु उपलब्ि गराईने छ । साथै ग्राधमण भेगमा िहरी
क्षेरको सुवििा सम्पन्न विद्यालयमा अभ्यास भएको पाठ्यसामाग्री तथा शिक्षण धिधिलाई दू र-शिक्षा (Distance

Learning) को माध्यमिाट ग्रामीण तथा दुगम
क क्षेरसाम्म पुरयाउन सवकने छ। भौधतक पुिाकिारको अभािमा
प्रयोगात्मक कक्षा हुननसक्ने ठााँउमा अन्त्यर भएको प्रयोगात्मक कक्षाको श्रव्य दृष्य (Video) दे खाउन
सवकनेछ ।

१.२.२ स्िास््य (e-Health/Telemedicine)
टे धलमेधडधसन भन्नाले विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी एक ठाउाँिाट अको ठाउाँसम्म पुर्याइने
शचवकत्सकीय सेिालाई िुझाउाँछ । पधछल्लो दिकमा स्िास््य क्षेरमा भएको यस प्रविधिको
प्रयोग भौगोधलक विकटता खेप्दै आएका सं सारका कैंयौ स्थानमा िरदान नै सावित भएको छ ।
इन्त्टरनेट िा अन्त्य कुनै टे धलकम्युधनकेिन प्रविधिको प्रयोगिाट सञ्चालन गररने टे धलमेधडधसनको
धसिा अथक हुन्त्छ दू र-स्िास््य सेिा जसमा िहरको वििेषज्ञ डाक्टरले प्रदान गने स्िास््य सेिालाई
गाउाँ सम्म पुर्याइन्त्छ । पचहतरैरै शजल्लामा रारो ो स्िास््य सेिा पुर्याउने उद्देश्यसवहत नेपाल
सरकारले विधभन्न शजल्लाहरुमा टे धलमेधडधसन सेिा विस्तार गरे को छ ।
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हारो ो जस्तो भौगोधलक विवििता िोकेको दे िमा यो प्रविधि प्रभािकारी हुने दे शखन्त्छ ।
टे धलमेधडधसनले गदाक आज दूर-स्िास््य सुवििा सम्भि भएको छ । नेपाल जस्तो दुघम
क तथा
भौगोधलक रुपमा विकट र न्त्यू न तथा िहर केशन्त्द्रत शचवकत्सकहरु भएको दे िको लाधग
टे धलमेधडधसन सेिा एउटा अत्यन्त्तै ठू लो सं भािनाको रुपमा रहे को छ ।

यस प्रविधि माफकत िेरै

भन्त्दा िेरै विरामीलाई गुणस्तरीय स्िास््य सेिा प्रदान गनक सवकन्त्छ । धिरामी जााँच्न अस्पताल नै
पुग्नु पने िाध्यतालाई टे धलमेधडधसनले सहजै समािान गरे को छ । ग्रामीण भेगका स्िास््य तथा
उप-स्िास््य चौकीमा हुने उपचारलाई िहरी सुवििा सम्पन्न अस्पतालहरुसाँग गररने टे धलमेधडधसन
को माध्यमिाट प्रभािकारी िनाई गुणस्तरीय स्िास््य सेिामा ग्रामीण भेगको जनाताको सहज
पहुाँच सुधनशित गने पिधत अिलिम्िन गररने छ । यसका लाधग सामान्त्यतया दुई वकधसमका
प्रविधिहरु प्रयोग गररनेछन ।
ररयल टाइम धभधडयो कन्त्फेरे शन्त्सङ
यो प्रविधिमा धिरामी र शचवकत्सक दुिैतफक रारो ो व्याण्डविड्थ भएको इन्त्टरनेट कनेशक्टधभवट र
अत्यािुधनक क्यामेराका साथ पदाक जधडत हुन्त्छ । जसले धिरामीसवहतको धभधडयो शचर जस्ताको
तस्तै शचवकत्सकको पदाकमा दे खाउाँछ, यसले चोटपटक लागेका स्थान र समस्या स्पष्ट हुन्त्छ ।
त्यसैगरी शचवकत्सक तफकको क्यामेराले पधन धभधडयो अकोतफक प्रसारण गछक । धिरामीसाँग रहे का
स्िास््य सहायकले पदाकमा शचवकत्सकले भने र गरे अनुसारकै उपचार अगाधड िढाउाँछन । एकै
ठाउाँमा साँगै िसेर सं िाद गरे झै गनक सम्भि यो प्रविधि केही खशचकलो भएता पधन यो सेिा
सञ्चालनका लाधग धिरामी र शचवकत्सक दुिै पक्ष एकसाथ क्यामेराको अगाधड उपशस्थत हुने
ाँ ाजस्ता सं िेदनिील अङ्गको
भएकोले प्रत्यक्ष अन्त्तवक्रकयािारा आपतकाधलन तथा नाक, कान, आख
उपचारका साथै निा, प्रसूधत, मानधसक जस्ता जवटल समस्याहरु समेत समािान गनक सवकनेछ ।
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ररयल टाइम धभधडयो कन्त्फरे शन्त्सङ प्रविधि टे धलमेधडधसनका अधतररक्त ई-शिक्षा तथा ई-कृवष क्षेरको
विकासको लाधग पधन अत्यन्त्तै उपयोगी हुने गदकछ ।
स्टोर एण्ड फिाकड (ई-मेल, िेि-साईट)
भण्डारण गरी अशघ िढाइने यो पिधतमा माधथका जस्ता अत्यािुधनक उपकरण भने आिश्यक
पदै नन । धिरामीको सामान्त्य रक्तचाप, श्वासप्रश्वासलगायत केही लक्षणहरू सोिपुछ गरी पवहले
एक ठाउाँमा सुरशक्षत राशखन्त्छ र शचवकत्सकसम्म पुर्याउनका लाधग अगाधड िढाइन्त्छ । यसमा
दुिै पक्ष एकैसाथ उपशस्थत रहन आिश्यक पदै न । आफूलाई उपयुक्त हुने समयमा धिरामी
ाँ ना सिै समस्या स्िास््य सहायकलाई सुनाउाँछ र उक्त सूचना एउटा धनशित
अस्पताल पुगी आफ्
ढााँचामा भरी शचवकत्सकलाई पठाइन्त्छ । यो सिै प्रवक्रया अफलाइन हुने हुाँदा धनकै नै सानो
ब्याडविड्थको इन्त्टरनेटले समेत सहजै काम गनक सक्छ । शचवकत्सकले आफूलाई सशजलो हुने
गरी कुनै पधन िेला उक्त जानकारी अध्ययन गरी समस्या पतरैा लगाई उपचार विधि प्रवक्रयासवहत
जिाफ पठाउाँछन । त्यही जिाफ अनुरूप उता धिरामीको उपचार अगाधड िढ्दछ । केही
विलम्ि हुने भएकाले यो विधि छाला, हाडजोनी रोग जस्ता अधलक कम सं िेदनिील समस्यामा
यो विधि अिलम्िन गनक सवकनेछ ।

१.२.३ कृवष (e-Agriculture)
सूचना प्रविधिको प्रयोगिारा कृवष क्षेरको विकास, विस्तार तथा प्रििकन गने कायकलाई ई-कृवष
ाँ ै मा कुनै कृवष उत्पादनको प्रविधि नभै यो एउटा कृवष क्षेरको विकास तथा
भधनन्त्छ । ई-कृवष आफ
विस्तारको लाधग रारो ो सािनको रुपमा रहेको छ । उदाहरणको लाधग कृषकहरु विच सञ्चार
आदान प्रदान गनक, अनुभि साटासाट गनक, िेि-साईट माफकत कृवष उत्पादनहरुको िजार विस्तार गनक
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तथा कृवषका नयााँ नयााँ प्रविधिहरुको जानकारी उपलब्ि गराउन तथा धभधडयो माफकत कृषकहरुलाई
उत्पादनको व्यिहाररक ज्ञान ददनको लाधग यस प्रविधिको प्रयोग गररनेछ ।

१.२.४ सञ्चार (Communications)
आजको युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको प्रत्येक माधनसको प्राथधमक आिश्यकता भएको छ
। दे िका दुगम
क तथा ग्रामीण भेगमा िसोिास गने अधिकााँि जनसमुदाय आिुधनक सञ्चारका
प्रविधिहरुको पहुाँचिाट पूण क रुपमा नशजक हुन नसकेको पररप्रेक्ष्यमा ई-धभले ज कायकक्रम माफकत
सञ्चारका पधछल्ला प्रविधिहरु जस्तै ई-मेल, इन्त्टरनेट, टे धलकम्यू धनकेिन, धभधडयो कन्त्रेशन्त्सङ
आददको विकास तथा विस्तार गरर जनस्तरसम्म सूचना तथा सञ्चारको पहुाँचलाई विस्तार गररनेछ ।

१.२.५ स्थानीय विकास तथा नागररक क्षमता अधभिृवि
स्थानीय स्तरमा हुने विकासका कायकक्रम तथा गधतविधिहरु ई-धभले ज कायकक्रम माफकत जनस्तरमा
पु-याई जनतालाई सुसूशचत गररनेछ । साथै जनताको क्षमता अधभिृवि गनक आिश्यक सामग्रीहरु
(धभधडयो समेत) स्थाधनयस्तरमा पु-याएर सहभाधगतामूलक विकासलाई सहशजकरण गररनेछ ।
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पररच्छे द - २
२.१ कायाकन्त्ियन ढााँचा (Implementation Methodologies)
ई-धभले जको कायकक्रमको स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापनको लाधग धनम्नानुसारका व्यिस्थाहरु
गररने छ।

२.१.१ कायकक्रम कायाकन्त्ियन सधमधत
ई-धभले ज कायकक्रमको स्थान छनोट, स्थापना तथा अनुगमन र मूल्यांकन गनकको लाधग सूचना
प्रविधि विभागका महाधनदे िकज्यू को सं योजकत्िमा दे हाय िमोशजमको सधमधत गठन हुनेछ ।
 महाधनदे िक

-

सं योजक

 धनदे िक, प्रिासन योजना तथा अनुगमन महािाखा

-

सदस्य

 धनदे िक, विद्मुतीय िासन महािाखा

–

सदस्य

 धनदे िक, पुिाकिार विकास, सुरक्षण तथा धनयमन महािाखा -

सदस्य

 धनदे िक, ताधलम, अनुसञ्िान र विकास महािाखा

-

सदस्य

 कम्प्यू टर अधिकृत, पु. वि. सु. तथा धन. महािाखा

-

सदस्य - सशचि

कायकक्रम कायाकन्त्ियन सधमधतको काम, कतकव्य र अधिकार ।
१. तोवकएका मापदण्ड र आिारहरुको धसमाधभर रवह ई-धभले ज तथा सूचना प्रविधि
स्ियंसेिक कायकक्रम सञ्चालन हुने शजल्ला छनोट गने ।
२. सं िशन्त्ित शजल्ला विकास सधमधत तथा गाविससाँग, स्थान छनोट, सहकायक गने साँघ/साँस्था
तथा कायकक्रम सञ्चालनको लाधग आिश्यक विषयमा समन्त्िय गने ।
३. विभागिाट प्रदान गररने उपकरण एिं सफ्टिेयरको सूशच तथा लागत अनुमान तयार गने
।
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४.

ई-धभलेज का लाधग आिश्यक उपकरण तथा सफ्टिेयर खररद सं िन्त्िी व्यिस्था गने ।

५. कायकक्रम सञ्चालनको लाधग हाडकिेयर उपकरणहरु सेटअप तथा सफ्टिेयर सेटअप सं िशन्त्ि
कायक गने ।
६. कायकक्रमको धनयधमत अनुगमन तथा मूल्यांकन गने ।
७. क्षमता अधभिृवि सं िशन्त्ि ताधलम कायकक्रम सञ्चालन गने ।
८. ई-धभलेजको विस्तारका लाधग आिश्यक नीधत तथा योजना प्रस्ताि गने ।
९. सूचना प्रविधि स्ियं सेिकहरुको छनौट र पररचालनलाई व्यिशस्थत गने ।

२.१.२ कायकक्रम समन्त्िय सधमधत
ई-धभले ज कायकक्रमलाई सफलतापूिक
क कायाकन्त्ियन गनकको लाधग आिश्यक अध्ययन, अनुसञ्िान
तथा परामिक र शिक्षा, स्िास््य तथा कृवषसाँग सं िशन्त्ित धडशजटल Applications and Contents को
विकास

तथा

सं कलन

गनक

सूचना

प्रविधि

विभागका

महाधनदे िकज्यू को

सं योजकत्िमा

धनम्नानुसारको कायकक्रम समन्त्िय सधमधत गठन गररनेछ ।
महाधनदे िक

सं योजक

धनदे िक, प्रिासन तथा योजना महािाखा

सदस्य

धनदे िक, विद्मुतीय िासन महािाखा

सदस्य

धनदे िक, ताधलम, अनुसञ्िान र विकास महािाखा

सदस्य

अधिकृत प्रधतधनधि, विज्ञान, प्रविधि तथा िातािरण मन्त्रालय

सदस्य

अधिकृत प्रधतधनधि, कृवष सूचना तथा सञ्चार केन्त्द्र
अधिकृत प्रधतधनधि, राविय स्िास््य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्त्द्र
अधिकृत प्रधतधनधि, शिक्षा मन्त्रालय

सदस्य
सदस्य
सदस्य

धनदे िक, पूिाकिार विकास, सुरक्षण तथा धनयमन महािाखा
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सदस्य-सशचि

२.१.३ ई-धभलेज सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधत
माधथ उल्ले शखत सधमधतका अधतररक्त ई-धभले ज लागु हुने स्थानमा कायकक्रम सञ्चालन तथा
व्यिस्थापनको शजम्मा धलने साँस्थाले स्थानीय सरोकारिालाहरु (िैशक्षक साँस्था, गाविस, स्िास््य
चौकी/उपचौकी, कृवष केन्त्द्र, सहकारी, उपभोक्ता सधमधत, सामुदावयक साँस्था, सूचना प्रविधिको
क्षेरमा काम गने गैर सरकारी साँस्था, आदद) को सहभाधगता हुने गरर एउटा ई-धभले ज सञ्चालन
तथा व्यिस्थापन सधमधत गठन गनेछ । यस सधमधतले दे हाय िमोशजमका कायकहरु गनेछ ।
 ई-धभलेज कायकक्रम सञ्चालनको लाधग सुरशक्षत पदि भिनको व्यिस्था गने ।
 टे धलफोन, ईन्त्टरनेट, पानी, विद्मुत आददको व्यिस्था गने तथा सोको लाधग आिश्यक
िजेट व्यिस्थापन गने ।
 सेटअप तथा जडान गररएका सम्पूण क उपकरणहरुको धनयधमत ममकत सम्भारको व्यिस्था
गने ।
 ई-धभलेज व्यिस्थापन कोष स्थापना गने ।
 सेिाग्राहीहरुलाई ददने सेिाको िुल्क धनिाकरण गने र सो िुल्क व्यिस्थापन कोषमा जम्मा
गने ।

२.१.४ स्थान छनोट
ई-धभले ज कायकक्रम सञ्चालन गनकको लाधग िुरुमा कायकक्रम लागु गने शजल्ला, गाविस तथा
िाडकहरुको छनोट गनुप
क ने हुन्त्छ। यसको लाधग सम्भावित गाविसहरुको िस्तुगत तथा स्थलगत
धनररक्षण गरर सम्भाव्यता अध्ययन गनुप
क ने हुन्त्छ । स्थान छनोटको लाधग धनम्न िमोशजमका
आिारहरु धलनुपनेछ ।
१. अधनिायकरुपमा विद्मुत आपुधतक भएको ।
२. ईन्त्टरनेट कनेशक्टधभटीको लाधग तार िा ताररवहत िा दुिै प्रविधिको गुणस्तरीयता ।
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३. सूचना प्रविधि तथा ई-धभलेजका क्षेर (Sectors) हरुमा तालीम प्राप्त अथिा ज्ञान भएको
जनिशक्तको उपलव्िता ।
४. कायकक्रम लागु भैसकेपधछ अपनत्ि धलएर शजम्मेिारीका साथ सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
गनक सक्ने सक्षम सं गठनहरु (जस्तै गाविस, सहकारी, स्कुल, कम्प्यू टर एिोधसएसन अफ
नेपाल, गैसस आदद ) भएको स्थानलाई प्राथधमकता ददने ।
५. कम्प्यू टर लगाएतका उपकरणहरुको सुरक्षाको लाधग पिी भिन लगाएत अन्त्य आिश्यक
भौधतक पूिाकिारको व्यिस्था ।
६. स्थान छनोट गदाक सकेसम्म समानुपाधतक रुपमा भौगोधलक क्षेर, प्रिासधनक क्षेर तथा
समुदायलाई समेटने गरर छनोट गने ।
७. ददगो व्यिस्थापनका आिारहरु (Sustainability Models) को विश्लेषण गने ।
८. ई-धभलेज स्थापना भैसकेपधछ सो को धनरन्त्तरता र ददगोपनाको लाधग आिश्यक पने
लगानी स्थानीयस्तर िाटनै व्यहोने प्रधतििता भएको स्थानीय धनकाय ।

२.१.५ स्थापना (Setup of e-Village)
कुनै पधन प्रविधिको स्थापना तथा प्रयोग गनकको लाधग िुरुमा त्यस प्रविधिको लाधग आिश्यक
हाडकिेयर उपकरणहरु जडान तथा सेटअप (Installation) गनुप
क ने हुन्त्छ । ई-धभले ज कायकक्रम
लागु गनकको लाधग आिश्यक उपकरणहरुमा धनम्नानुसार पदकछन ।
१. कम्प्यू टर
२. वप्रन्त्टर
३. स्क्यानर
४. फोटोकपी
५. प्रोजेक्टर
६. िेि क्यामरा, धडशजटल क्यामरा
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७. ईन्त्टरनेट जडानका लाधग आिश्यक उपकरणहरु
उपरोक्त उपकरणहरु िाहे क ई-धभले जका अियि (जस्तै टे धलमेधडधसन) को लाधग सं िशन्त्ित
उपकरणहरु (Specific Equipments) को पधन सेटअप गनुप
क ने हुनसक्छ । उपकरणको सेटअप
भैसकेपधछ ईन्त्टरनेट जडान गररन्त्छ । ई-धभलेज कनेशक्टधभवटको लाधग सं िशन्त्ित ठाउाँको
सम्भाव्यता तथा उपलब्ि सािन र स्रोतको अध्ययन गरर धनम्न उल्ले शखत प्रविधिहरु प्रयोग गनक
सवकने छ ।
१. धलज लाईन (Lease-line Connectivity)
२. अशप्टकल फाइिर (Fiber Optic Connectivity)
३. ताररवहत (Wireless Connectivity like Microwave, Wi-Max)
४. एधडएसएल (ADSL Connectivity)
५. इन्त्टरनेट काडक (जस्तै एनसेल, टे धलकम, यू वटएल आदद.)
हाडकिेयर सेटअप तथा ईन्त्टरनेट जडान भै सकेपधछ कायकक्रमको लाधग आिश्यक सफ्टिेयर तथा
िेि-पोटकल सञ्चालन गररनेछ । ई-धभले ज कायकक्रमको लाधग धनम्न उल्ले शखत सफ्टिेयरहरु प्रयोग
गनक सवकने छ ।
१. अन्त्तरवक्रयात्मक िेि-पोटक ल जसले शिक्षा, स्िास््य, कृवष लगाएतका क्षेरको अनलाईन
डाटा तथा सूचना िैंकको रुपमा काम गदकछ ।
२. कम्प्यू टरले शिक्षकले जस्तै धसकाउने ई-शिक्षा, ई-लधनकङ सं िन्त्िी सफ्टिेयरहरु
३. कृवषको व्यिहाररक ज्ञान प्रदान गने ई-कृवष सं िन्त्िी धभधडयोहरु
४. टे धलमेधडधसन सं िशन्त्ि सफ्टिेयर
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हाडकिेयर, सफ्टिेयर सेटअप तथा ईन्त्टरनेट जडान गने कायक पूणरु
क पमा सम्पन्न भै सकेपधछ धसस्टम
सञ्चालन गनकको लाधग कायकरत अप्रेटरहरुलाई प्रणाली सञ्चालन तथा व्यिस्थापन को ताधलम प्रदान
गररने छ ।

२.१.६ सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
सूचना प्रविधि विभागको सहयोगमा कायकक्रम लागु भै सकेपधछ यसको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको
लाधग सिै पक्षलाई समेटने गरी एउटा स्थानीय ई-धभले ज सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधत गठन
गररनेछ । कायकक्रम सञ्चालनको लाधग स्थानीय सधमधत र सूचना प्रविधि विभाग विच धलशखत
सं झौता गरर सञ्चाधलत कायकक्रमलाई धनरन्त्तरता प्रदान गनक सो सधमधतलाई शजम्मेिार िनाईनेछ ।
साथै केन्त्द्रीय धनकायले कायकक्रम प्रभािकारी भए नभएको अनुगमन गने र आिश्यक परे को
िेलामा आधथकक तथा प्राविधिक सहयोग उपलव्ि गराउने ।
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पररच्छे द - ३
३.१ सूचना प्रविधि स्ियंसेिक कायकक्रम
सािकजधनक सेिा प्रिाह तथा विकास धनमाकणका हरे क क्षेरमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यािश्यक
भएको सन्त्दभकमा ग्रामीण तथा दुगम
क क्षेरमा दक्ष जनिशक्तको विकास गने उद्देश्यका साथ सूचना
प्रविधि स्ियंसेिक कायकक्रमको अििारणा तयार पाररएको छ । सूचना नै िशक्त भएको आजको
युगमा रािधनमाकणका हरे क वक्रयाकलापहरुलाई लक्ष्योन्त्मुख िनाउन, शिशक्षत र सीपयुक्त युिा एिं
अन्त्य उमेरसमूहका जनिशक्तको उपयोग गनक तथा स्थानीय धनकायहरुलाई आिश्यक पने सूचना
प्रविधिसाँग सं िशन्त्ित दक्ष जनिशक्तहरुको विकास गरर ज्ञानमा आिाररत समाजको स्थापना गनक
सहयोग पु-याउने उद्देश्यले यो कायकक्रम सञ्चालन गररने छ ।
यस आधथकक िषक (२०७०/७१) मा सूचना प्रविधि स्ियंसेिक कायकक्रम ई-धभलेज सञ्चालन हुने ५
िटा क्षेरहरुमा साँगसाँगै लागु गररनेछ । प्रत्येक ई-धभले जमा १ दे शख २ जना स्ियं सेिक
पररचालन गररनेछ । ई-धभलेज कायकक्रम लागु गररसकेपधछ उक्त स्थानमा स्थानीय ई-धभले ज
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतसाँग समन्त्िय गरी विभागले सू.प्र. स्ियंसेिक छनौट गनेछ र
स्ियं सेिकलाई कायकक्रम सञ्चालनको शजम्मा ददईनेछ । यसको लाधग विभागले आिश्यक दक्षता
अधभिृवि सं िन्त्िी ताधलम प्रदान गने छ ।
कायकक्रमलाई प्रभािकारी िनाउनको लाधग स्ियंसेिकलाई िुरूको एक िषक प्रधतमवहना धनशित
प्रोत्साहन भतरैा उपलव्ि गराईनेछ । दोस्रो िषकदेशख स्ियंसेिकको प्रोत्साहन भतरैाको व्यिस्था
स्थानीय स्तरिाट नै गराउने सं िशन्त्ि समझदारी विभाग र स्थानीय स्तरको ई-धभले ज सञ्चालन
तथा व्यिस्थापन सधमधतविच कायकक्रम लागू हुनपु ूिन
क ै गररनेछ ।
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३.२ सूचना प्रविधि स्ियंसेिकको योग्यता तथा छनौट विधि
 सूचना प्रविधि स्ियं सेिकले कशम्तमा एसएलसी उशतरैणक गरर कम्प्यू टर सं िन्त्िी आिारभूत
ताधलम प्राप्त गरे को हुनपु नेछ ।
 स्ियंसेिकको रुपमा काम गनक इच्छु क व्यशक्तहरु मध्येिाट सूचना प्रविधि तथा ई-धभले ज
सं िन्त्िी ज्ञान र धसपको पररक्षण गरी स्ियं सेिक छनौट गररने छ । पररक्षण कशम्तमा
कम्प्यू टर अधिकृतस्तरको विज्ञिाट गररनेछ ।
 छनौट सं िन्त्िी अन्त्य विधि सूचना प्रविधि विभाग तथा स्थानीय ई-धभले ज सञ्चालन तथा
व्यिस्थापन सधमधतले तय गरे िमोशजम हुनेछ ।

३.३ ई धभलेज कायकक्रमको विस्तारसूचना प्रविधि नीधत २०६७, चालु धरिषीय योजना(२०७०/७१ – २०७२/७३) तथा नेपाल
सरकारका अन्त्य नीधत तथा कायकक्रमका आिारमा ई-धभले ज कायकक्रमको विस्तार गदै लधगने छ
।

३.४ विविि
यस कायकविधिलाई आिश्यकता अनुसार सं िोिन र पररमाजकन गनुप
क रे मा सूचना प्रविधि विभागको
शिफाररसको आिारमा विज्ञान, प्रविधि तथा िातािरण मन्त्रालयले गनेछ ।
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