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काययकारी साराांश 

१. विगतको केन्द्न्िकृत एिम ्एकात्मक शासन व्यिस्थाले धसजयना गरेका आधथयक, सामान्द्जक एिम ्
भौगोधलक असमानताको न्यूनीकरण गरी जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने र 
स्थानीय तहबाट नै राजनैधतक नतेतृ्ि विकासको अभ्यास गनयका लाधग नेपालको सांवििानले 
मलुकुलाई सङ् घीय शासन व्यिस्था सवहतको लोकतान्द्न्रक गणतन्रात्मक मलुकुका रूपमा 
रुपान्तरण गरेको छ । 

२. सङ् घीयतमा राज्यशन्द्िको प्रयोग विधभन्न तहका सरकारहरूले प्रयोग गने भएकाले एकै मलुकुका 
जनताले एक भन्दा बढी सरकारद्वारा शाधसत हनुे र सेिा पाउने अिस्था रहन्छ । यसै अनरुुप 
नेपालमा पधन सङ् घीयता पश्चात सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सांिैिाधनक एिम ् काननुी 
क्षेराधिकार धभर रहेर आ-आफ्नो शासन सञ् चालन तथा जनतालाई सेिा प्रिाह गदै आएका छन ्
। 

३. जनताको सबैभन्दा नन्द्जकको शासकीय एकाइ र सेिा प्रिाहको केन्िका रुपमा रहने स्थानीय 
तहको प्रभािकाररतामा नै सङ् घीय शासन व्यिस्था प्रधतको जनविश्वास अडेको हनुाले स्थानीय 
तहहरूले आफूलाई सेिा प्रिाहमा अब्बल सावित गनुयपने चनुौती छ । 

४. सेिाको प्रभािकाररतालाई सेिाको गणुस्तर, त्यसको विस्तार, सेिामा नागररकको पहुुँच एिम ् 
सेिा प्रिाहमा प्रयोग गररएका तौर तररका जस्ता विषयले प्रभाि पाने गदयछन ्। स्थानीय तह  
शासकीय अभ्यास सम्बन्िी अनभुिको कमी, कमयचारीको अपयायप्तता एिम ् पूिायिार विकासको 
कमजोर अिस्था कै धबचमा जनसािारणलाई प्रभािकारी सेिा प्रिाह गनुयपने दिाबमा छन ्। 

५. पधछल्लो समयमा विश्वमा तीब्र रुपमा विकधसत भैरहेको सूचना प्रविधिको प्रयोगले सियसािारणको 
जीिनमा धनकै सहजता ल्याइददएको छ र यसले सियसािारणको साियजधनक सेिा प्रधतको िारणामा 
पधन पररितयन ल्याएकाले अबका ददनमा आफूले प्रिाह गने सेिामा सूचना प्रविधिको अत्यतु्तम 
प्रयोग गनुयपने िाध्यकारी अिस्थामा सबै धनकायहरू रहेका छन ् । सीधमत जनशन्द्िबाट 
अत्यधिक सेिा प्रिाह गनुयपने सांिैिाधनक न्द्जम्मेिारी प्राप्त गरेका स्थानीय तहले आफूलाई सूचना 
प्रविधिमैरी बनाउनै पने हनु्छ । 

६. स्थानीय तहको सङ् घीय सरकारसुँग सम्बन्ि, समन्िय र सहकायय गने सम्पकय  मन्रालयको 
रूपमा रहेको सङ् घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले स्थानीय तहलाई आफ्नो शासन 
सञ् चालन एिम ्सेिा प्रिाह गनयका लाधग आिश्यक नमूना काननु धनमायण गरी उपलब्ि गराएर, 
कमयचारीको सांक्रमणकालीन व्यिस्था गरेर साथै विधभन्न विषयमा राय सल्लाह, पररपर र 



 

धनदेशनका माध्मद्वारा सहजीकरण गदै आएको छ ।यीनै सहजीकरणका विविि प्रयासहरूमध्ये 
स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लाधग विज्ञ सेिा उपलब्ि गराएर विधभन्न धनकायसुँग 
सहजीकरण उपलब्ि गराउने कायय समेत यस मन्रालयबाट हुुँदै आएको छ । 

७.  स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रविधि पूिायिारको अिस्था, त्यस्तो प्रविधि प्रयोग गनयका लाधग 
आिश्यक पने दक्ष एिम ् ताधलम प्राप्त जनशन्द्िको उपलब्िता एिम ् सेिा प्रिाहमा सूचना 
प्रविधिको प्रयोगको अिस्था लगायतका ७ िटा विषय समेटी ५० पूणायङ्कमा स्थानीय तहमा 
विद्यतुीय शासनको अिस्थाको लेखाजोखा गने उदे्दश्यले मन्रालयले धमधत २०७७।…।….. मा 
“स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा विधि” तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइएको 
धथयो । 

८.  मन्रालयले तयार गरी वििरण प्रविवि गनयका लाधग अनरुोि गरेको छोटो समयमा नै स्थानीय 
तहबाट उत्साहपूियक वििरणहरू प्रविवि गरी प्राप्त हनु आएको छ । यसले स्थानीय तहमा सूचना 
प्रविधिको प्रयोग प्रधतको जागरुकता र तदारूकतालाई प्रष्ट्याएको छ । 

९. यस प्रधतिेदन तयार गने समयसम्म जम्मा ४३४ िटा स्थानीय तहबाट वििरण प्रविवि भइ 
आएकोमा प्रविवि गरेका स्थानीय तहका सूचना प्रविधि क्षमताका धबचमा ठूलो असमानता रहेको 
देन्द्खन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताको लेखाजोखा गदाय अधिकतम अांक प्राप्त गनय स्थानीय 
तहले कुल ८४ अांक प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम अांक प्राप्त गने स्थानीय तहले जम्मा 
१९ अांक प्राप्त गरेको देन्द्खन्छ । 

१०. मन्रालयले उपलब्ि गराएको अनलाईन फारममा वििरण प्रविि गरेका स्थानीय तहमध्ये 
महानगरपाधलकाको सांख्या ५ रहेको छ भने कुल ११ उपमहानगरपाधलका मध्ये सांख्या ७ िटा 
उपमहानगरपाधलकाले वििरण प्रविवि गरेर पठाएका छन ् । त्यस्तै १५७ नगरपाधलकाबाट 
वििरण प्राप्त हनु आएको छ भने २६५ गाउुँपाधलकाले पधन वििरण प्रविवि गरेर पठाएका छन ्
। 

११. प्रदेशगत रुपमा हेदाय सबै भन्दा िेरै वििरण प्रविवि गने स्थानीय तह प्रदेश नां १ र िाग्मती 
प्रदेशका समान ७५ िटा स्थानीय तह रहेका छन ्भने प्रदेश नां २ ले प्रदेश नां १ र िाग्मती 
प्रदेशलाई पछ्याएको देन्द्खन्छ, उि प्रदेशका जम्मा ६५ स्थानीय तहबाट वििरण प्रविवि भई 
आएको छ ।कणायली प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम वििरण प्राप्त हनुे प्रदेशमा परेका 
छन,् जहाुँबाट केिल ५२/५२ िटा स्थानीय तहले मार वििरण भरी पठाएका छन ्। लनु्द्म्बनी 



 

प्रदेशबाट ४ उपमहानगरपाधलका,१६ नगरपाधलका एिम ्४४ गाउुँपाधलका गरी जम्मा ६४ िटा 
स्थानीय तहहरूबाट वििरण प्राप्त हनु आएको छ । 

१२. यस अध्ययनले स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुुँचमा विस्तार भएको देखाएको छ साथै 
स्थानीय स्तरसम्म सूचना प्रविधि प्रयोग गनय सक्ने जनशन्द्िको उपलब्िता रहेको देन्द्खन्छ यसले 
स्थानीय तहबाट प्रविधिमा आिाररत सेिा प्रिाह गनय सम्भि छ भने्न कुरा बझु्न सवकन्छ । तर 
सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्ि रहेको भधनएका ९०.३२% स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि 
सम्बन्िी पूणय ज्ञान भएका कमयचारीहरूको अभाि रहेको छ । वििरण प्राप्त हनु आएका स्थानीय 
तहमध्ये अधिकाांश स्थानीय तहले आफूसुँग सूचना प्रविधि सम्बन्िी पूिय अनभुि भएका कमयचारी 
नरहेको तथ्य उल्लेख गरेका छन ्। 

१३. वििरण भरी पठाएका ४३४ स्थानीय तह मध्ये २९ िटा स्थानीय तहमा नगर\गाउुँ 
काययपाधलका तथा कुनै पधन िडाहरूमा विद्यतुको उपलब्िता नभएको भने्न उल्लेख गरेका छन ्। 
यस तथ्यले स्थानीय तहहरूलाई सूचना प्रविधिमैरी बनाउन न्यूनतम पूिायिारकै अभाि रहेको 
देखाउुँछ । 

१४. लेखाजोखा विधिको अको सूचकको रूपमा रहेको सूचना प्रविधिमा सांस्थागत क्षमताको अिस्था 
हेदाय अधिकाांश स्थानीय तहले दैधनक काययसम्पादनका लाधग कम््यूटर टाइपको प्रयोग गनुय पदाय 
नेपाली यनुीकोडको प्रयोग गने गरेको देन्द्खन्छ तर विद्यतुीय माध्यमबाट पराचार गदाय प्रयोग 
गररने इमेलमा सरकारी इमेल पूणय रूपमा प्रयोग गने स्थानीय तहको सांख्या जम्मा १३८ 
(३१.८०%) रहेको अिस्था छ । 

१५. स्थानीय तहको सेिा प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अिस्थालाई विश्लषेण गदाय अिस्था 
अत्यन्तै कमजोर देन्द्खन्छ । सङ् घीय सरकार बाट तयार भएर अधनिायय प्रयोगका लाधग पररपर 
गरी पठाइएका SuTRA, व्यन्द्िगत घटना दताय सम्बन्िी सफ्टिेयरको प्रयोग बाहेक अन्य कामका 
लाधग सूचना प्रविधिको प्रयोग नगण्य मारामा मार हनुे गरेको अिस्था छ । यी सङ् घबाट तयार 
गरी पठाइएका सफ्टिेयरहरूको पधन पूणय प्रयोग हनु सकेको छैन । 

१६. अझै पधन ३५.०२%  स्थानीय तहका २५% मार घरिरुीमा मार इन्टरनेटको सवुििा पगेुको 
तथा २.५३% स्थानीय तहका ३०% भन्दा कम घरिूरीमा मोबाइलको पहुुँच पगेुको अिस्थामा 
स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढािा ददन सेिाको वितरण पक्ष मार नभएर माग 
पक्ष पधन कमजोर रहेको अिस्था छ । यसथय सूचना प्रविधि सम्बन्िी पूिायिारहरूको ग्रामीण स्तर 
सम्म पहुुँच विस्तार गरी सूचना प्रविधि साक्षरता बढाउन अधत आिश्यक देन्द्खन्छ । 



 

१७. स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुुँच र प्रयोगको विस्तार नभै सकेको हुुँदा यस सम्बन्िी 
नीधतगत व्यिस्था गनय स्थानीय तहहरूले त्यधत चासो ददएको देन्द्खएन । ४१५ स्थानीय तहहरूले 
हालसम्म सूचना प्रविधि सम्बन्िी कुनै पधन नीधतगत व्यिस्था नगरेका र ११ िटा स्थानीय तहले 
भने नीधतगत व्यिस्था गरी राजपरमा प्रकाशन समेत गरी कायायन्ियनमा ल्याई सकेको देन्द्खन्छ 
। 
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पररच्छेद १:पररचय 
 

१.१ पषृ्ठभधूमिः 
 

नेपालको सांवििानले सङ् घीय लोकतान्द्न्रक गणतन्र नेपालको शासन सञ् चालन सङ् घ, प्रदेश र 
स्थानीय तहबाट हनुे धनन्द्श्चत गरी तीन िटै शासकीय एकाइहरूमा राज्यशन्द्िको बाुँडफाुँट गरेको 
छ।मलुकुमा सङ् घीय प्रणालीको कायायन्ियनका लाधग आिधिक धनिायचन माफय त राज्यका तीन तहमा 
सरकार गठन भै आ आफ्ना सांिैिाधनक एिम काननुी भधूमका र न्द्जम्मेिारीहरू पूरा गनय तीनिटै तह 
वक्रयाशील भैरहेको अिस्था छ।नेपालको सांवििानको भाग ५ राज्यको सांरचना र राज्यशन्द्िको 
बाुँडफाुँटअन्तगयत िारा ५६मा सङ् घीय लोकतान्द्न्रक गणतन्र नेपालको मूल सांरचना सङ् घ, प्रदेश र 
स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे व्यिस्था (स्थानीय तहको सांिैिाधनक आिार प्रि) गररएको 
छ।सांवििानको भाग १७, भाग १८ र भाग १९ मा क्रमशिः स्थानीय काययपाधलका, स्थानीय 
व्यिस्थावपका र स्थानीय आधथयक काययप्रणालीको व्यिस्था गररएको छ । सांवििानको अनसूुची ८ मा 
स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेरका विषयहरू र अनसूुची ९ मा सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
साझा अधिकार सूचीको व्यिस्था छ।सांवििानको पररधिधभर रहेर स्थानीय तहलाई राजनीधतक तथा 
प्रशासधनक अधिकार प्रयोग गनय सक्ने स्िायत्तता प्रदान गररएको छ।सांिैिाधनक व्यिस्थाले  स्थानीय 
तहहरूलाई पयायप्त अधिकार र न्द्जम्मेिारी सवहत स्थानीय सरकारको रुपमा स्थावपत गरेकाले ती 
सरकारहरुको सिल र प्रभािकारी भधूमकाको अपेक्षा गररएको छ।नागररकको नन्द्जक रहने र 
उनीहरुका दैधनक कामकाजका साथै विकास धनमायण, आधथयक, सामान्द्जक साांस्कृधतक गधतविधि एिम ्
सरोकारको सांिोिन गने थलोका रुपमा रहेकाले स्थानीय तह नेपालको लोकतन्रका आिारभतू 
अांगहरू हनु।् स्थानीय तहले समग्र देशको समवृद्ध र सामान्द्जक न्याय हाधसल गनय महत्िपूणय भधूमका 
खेल्न सक्न ुपदयछ। 
 
सूचना प्रविधिमा हुुँदै आएको धनरन्तर विकास र सो माधथ सियसािारण जनताको बढ्दै गइरहेको पहुुँच 
समेतलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहहरूले सांवििान र काननुबमोन्द्जम जनतालाई प्रिाह गनुयपने सेिा 
सवुििा प्रिाह गदाय सूचना प्रविधिको प्रयोग गनुय पने आिश्यकता महससु हुुँदै गएको छ ।यस  
पररप्रके्ष्यमा स्थानीय तहहरू स्ियां सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सक्षम रहे नरहेकोबारे उनीहरूबाटै 
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लेखाजोखा गनय लगाई प्राप्त नधतजाका आिारमा सिुारका लाधग सझुाि सवहतको धसफाररस प्रदान गने 
उदे्दश्यले  स्थानीय तहहरूको सूचना प्रविधिको सक्षमताको लेखाजोखा विधि कायायन्ियनमा ल्याइएको 
हो ।प्रस्ततु प्रधतिेदन सम्बन्द्न्ित स्थानीय तह आफैले आफ्नो सूचना प्रविधि सम्बन्िी सक्षमताको 
मूल्याङ् कन गरी मन्रालयमा पठाएको वििरणका आिारमा तयार गररएको छ ।  
 

१.२ मूल्याङ्कनको उद्दशे्य 

 

स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त वििरणका आिारमा गररने मूल्याङ्कनको उदे्दश्य स्थानीय तहहरूमा उपलब्ि 
रहेको जनशन्द्ि मध्ये तथा सूचना प्रविधि सम्बन्िी ज्ञान भएका जनशन्द्िहरूको न्द्स्थधत, सूचना 
प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित पूिायिारहरूको उपलब्िताको न्द्स्थधत, सूचना प्रविधिमा स्थानीय तहहरूको 
सांस्थागत क्षमताको न्द्स्थधत, सेिा प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको न्द्स्थधत, स्थानीय तहहरूको 
िेबसाइटको व्यिस्थापनको न्द्स्थधत, स्थानीय तहहरूमा धडन्द्जटल साक्षरताको न्द्स्थधत, स्थानीय तहहरूमा 
सूचना प्रविधि सम्बन्िी नीधतगत व्यिस्थाको न्द्स्थधतमूल्याङ्कन गरी आगामी ददनमा गनुयपने काययहरूका 
बारेमा सझुाि प्रस्ततु गनुय रहेको छ । 

 

यस मूल्याङ्कनले स्थानीय तहहरूलाई सूचना प्रविधि प्रयोगको हालको अिस्थाका बारेमा जानकारी 
प्रदान गदै सूचना प्रविधिको क्षेरमा आफ्नो क्षमता अधभिवृद्धका लाधग मागयदशयन धमल्नकुा साथै  सूचना 
प्रविधिमा स्थानीय तहहरूको क्षमता अधभिवृद्धका लाधग काम गनय चाहन े सांघीय तथा प्रादेन्द्शक 
धनकायहरू, अन्य सरकारी तथा गैह्र सरकारी धनकायहरूलाई समेत सहयोगी हनुे अपेक्षा गररएको छ 
। 

 

१.३ मूल्याङ्कनको विधि/पद्धधत 

यस अध्ययनको लाधग ७ िटा क्षेरहरूका विधभन्न ५० िटा सूचकहरू तयार गरी सो को अङ्कभार 
गणनाका लाधग स्थानीय तहहरूलाई ईमेल तथा सङ्घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको 
पोटयल माफय त Google Form उपलब्ि गराई Google Form माफय त स्थानीय तहहरूलाईअङ्कभार 
प्रविि गनय अनरुोि गररए बमोन्द्जम सम्बन्द्न्ित स्थानीय तहबाट प्रविि भई अङ्कभार सवहत प्राप्त हनु 
आएको वििरणलाई प्रयोग गररएको छ । 
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साथै देशभरका स्थानीय तहहरूबाट Google Form मा प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्कका आिारमा 
सांिैिाधनक तथा काननुी रूपमा स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त अधिकारहरूको कायायन्ियन माफय त 
साियजधनक सेिा प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गनय हाल उपलब्ि स्रोत सािन,जनशन्द्ि,सांरचनाको 
अिस्था र त्यहाुँ आिश्यक पने अन्य दक्षताहरूकोबीचको अन्तर अध्ययन विश्लषेण गने कायय गररएको 
छ । 
 
१.४ मूल्याङ्कनको ढाुँचा 
 

यस अध्ययनको ढाुँचादेहाय बमोन्द्जमको रहेको छिः 
१. अङ्कभार सवहतको सूचकाांक धनमायण 

२. सूचकाांकको आिारमा Google Form धनमायण 

३. सबै स्थानीय तहहरूलाई Google Form को Link वितरण 

४. स्थानीय तहहरूबाट आफ्नो पाधलकाकोअङ्कभारGoogle Form मा प्रवििी 
५. स्थानीय तहहरूले Google Form मा प्रविवि गरेको तथ्याङ् कको आिारमा हालको सूचना 

प्रविधि क्षमताको विश्लषेण 

६. आगामी ददनमा गनुयपने सिुारहरूको बारेमा सझुाि 

 

१.५ मूल्याङ्कनको सीमा 
 

प्रस्ततु मूल्याङ्कनलाई सकेसम्म िस्तपुरक एिम ्तथ्यपरक बनाउन अङ्कभार सवहतको सूचकाांक धनमायण 
गरी सो को आिारमा Google Form माफय त विधभन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त अङ्कभारहरूकोविश्लेषण 
गररएको छ। यद्यवप कोधभड-१९को महामारी तथा महामारीबाट नागररकको जीिन रक्षाका लाधग 
सरकारी तिरबाट जारी भएका धनषेिाज्ञा लगायतका अिस्थाका कारण स्थानीय तहहरूमा प्रत्यक्ष 
रूपमा उपन्द्स्थत भई उनीहरूको लेखाजोखा गने सीप धसकाउन र विस्ततृ अध्ययन गनय सवकएको 
अिस्था रहेको छैन। यसका अधतररि सबै स्थानीय तहबाट Google Form मा अङ्कभार उपलब्ि 
हनु नसकेको कारणले प्राप्त भएका सीधमत वििरणको आिारमा विश्लषेण गदाय सबै स्थानीय तहको 
क्षमतालाई सामान्यीकरण गनुयपने भएको छ। 
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पररच्छेद २:तथ्य/तथ्याङ्कको प्रस्ततुीकरण तथा विश्लषेण 
 

नेपालको सांवििान र सङ् घीयता कायायन्ियनको मूल खम्बाको रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरूको 
सक्षमता र सबलतामानै मलुकुको भािी समवृद्ध र प्रगधतको सम्भािना धनभयर हनुे देन्द्खन्छ ।सेिा 
प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले दक्षता, प्रभािकाररता बढाई श्रम र समयको समेत बचत गनय मद्दत 
गदयछ ।तसथय मलुकुमा सूचना प्रविधिको पहुुँच तथा प्रयोगमा हुुँदै गइरहेको िवृद्ध सुँगसुँगै स्थानीय 
तहहरूले आफूले प्रिाह गनुयपने सेिा सवुििाहरूलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रिाह गदै जान ुपने 
हनु्छ।सेिा प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत स्थानीय तहहरूको समग्र हालको सूचना 
प्रविधिको क्षमताको लेखाजोखा गने उदे्दश्यले ७५३ िटै स्थानीय तहहरूलाई Google Form बनाई 
उपलब्ि गराइएको धथयो । यस प्रधतिेदन तयारीका  प्राप्त हनु आएका ४३४िटा स्थानीय तहहरूको 
अङ्कभार गणनालाई सूचीकृत गरी यस अध्ययनमा विश्लषेण गने प्रयास गररएको छ । सबै प्रदेशतथा 
न्द्जल्ला धभरको प्रधतधनधित्ि हनुे गरी अङ्कभार प्राप्त हनु आएका स्थानीय तहहरूको सांख्यात्मक सूची 
धनम्नानसुार रहेको छ । 

 

स्थानीय तहको 
प्रकार 

प्रदेश 
महानगरपाधलका उपमहानगरपाधलका नगरपाधलका गाउुँपाधलका जम्मा 

प्रदेश नां. १ १ १ २७ ४६ ७५ 

प्रदेश नां. २ १ १ ३६ २७ ६५ 

बागमती प्रदेश २ 

 

२६ ४७ ७५ 

गण्डकी प्रदेश १ 

 

१६ ३५ ५२ 

लनु्द्म्बनीप्रदेश 

 

४ १६ ४४ ६४ 

कणायली प्रदेश 

  

१६ ३५ ५१ 

सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश 

 

१ २० ३१ ५२ 

जम्मा ५ ७ १५७ २६५ ४३४ 

 

स्थानीय तहको 
प्रकार 

न्द्जल्ला 
महानगरपाधलका उपमहानगरपाधलका नगरपाधलका गाउुँपाधलका जम्मा 

ता्लेजङु 
   

४ ४ 
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स्थानीय तहको 
प्रकार 

न्द्जल्ला 
महानगरपाधलका उपमहानगरपाधलका नगरपाधलका गाउुँपाधलका जम्मा 

सांखिुासभा 
  

४ ३ ७ 
सोलखुमु्ब ु

   
१ १ 

स्याङजा 
  

५ ४ ९ 
ओखलढुांगा 

   
३ ३ 

खोटाङ 
  

१ ५ ६ 
भोजपरु 

  
१ ४ ५ 

िनकुटा 
  

२ २ ४ 
तेह्रथमु 

  
१ २ ३ 

पाुँचथर 
   

७ ७ 
इलाम 

  
४ ३ ७ 

झापा 
  

६ ५ ११ 
मोरङ १ 

 
३ ५ ९ 

सनुसरी 
 

१ २ २ ५ 
उदयपरु 

  
३ 

 
३ 

सप्तरी 
  

४ ४ ८ 
धसराहा 

  
३ ३ ६ 

िनषुा 
  

५ १ ६ 
महोत्तरी 

  
४ २ ६ 

सलायही 
  

५ ३ ८ 
रौतहट 

  
७ २ ९ 

बारा 
 

१ ५ ३ ९ 
पसाय १ 

 
३ ९ १३ 

दोलखा 
  

१ ५ ६ 
धसन्िपुाल्चोक 

  
३ ५ ८ 

रसिुा 
   

५ ५ 
िाददङ 

  
२ ९ ११ 

निुाकोट 
  

१ ६ ७ 
काठमाण्डौं 

  
५ 

 
५ 
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स्थानीय तहको 
प्रकार 

न्द्जल्ला 
महानगरपाधलका उपमहानगरपाधलका नगरपाधलका गाउुँपाधलका जम्मा 

लधलतपरु १ 
 

१ 
 

२ 
काभ्रपेलाञ्चोक 

  
५ ५ १० 

रामेछाप 
  

१ १ २ 
धसन्िलुी 

  
१ ६ ७ 

मकिानपरु 
  

१ ४ ५ 
न्द्चतिन १ 

 
५ १ ७ 

गोरखा 
  

१ ६ ७ 
मनाङ 

   
३ ३ 

मसु्ताङ 
   

२ २ 
म्याग्दी 

  
१ ५ ६ 

कास्की १ 
  

२ ३ 
लमजङु 

  
१ ३ ४ 

तनहुुँ 
  

३ 
 

३ 
निलपरासी 
(बदयघाटससु्तापूिय) 

  
३ २ ५ 

पियत 
  

१ ४ ५ 
बाग्लङु 

  
१ ४ ५ 

रुकुम (पूिी भाग) 
   

१ १ 
रोल्पा 

  
१ ७ ८ 

्यूठान 
  

१ ५ ६ 
गलु्मी 

  
१ ५ ६ 

अघायखाुँची 
  

२ 
 

२ 
पाल्पा 

  
१ ४ ५ 

निलपरासी 
(बदयघाटससु्तापन्द्श्चम) 

  
१ २ ३ 

रूपन्देही 
 

१ २ ४ ७ 
कवपलबस्त ु

  
२ ४ ६ 

दाङ 
 

२ १ ५ ८ 



7 

स्थानीय तहको 
प्रकार 

न्द्जल्ला 
महानगरपाधलका उपमहानगरपाधलका नगरपाधलका गाउुँपाधलका जम्मा 

बाुँके 
 

१ १ ५ ७ 
बददयया 

  
३ २ ५ 

डोल्पा 
  

१ ५ ६ 
मगु ु

   
१ १ 

हमु्ला 
   

५ ५ 
जमु्ला 

   
४ ४ 

काधलकोट 
  

३ ३ ६ 
दैलेख 

  
३ ५ ८ 

जाजरकोट 
  

३ २ ५ 
सल्यान 

  
१ ३ ४ 

सखेुत 
  

३ ४ ७ 
बाजरुा 

  
३ २ ५ 

बझाङ 
   

४ ४ 
दाच ुयला 

  
१ ४ ५ 

बैतडी 
  

४ ४ ८ 
डडेल्िरुा 

   
४ ४ 

डोटी 
  

१ २ ३ 
अछाम 

  
३ ६ ९ 

कैलाली 
 

१ ५ ४ १० 
कञ्चनपरु 

  
३ १ ४ 

रुकुम (पन्द्श्चम भाग) 
  

२ ३ ५ 
जम्मा ५ ७ १५७ २६५ ४३४ 
 

२.१ जनशन्द्ि व्यिस्थापनको अिस्था 
 

कुनै पधन धनकायबाट प्रदान गररने सेिाहरू प्रभािकारी रुपमा प्रिाह गनय जनशन्द्ि एक महत्िपूणय 
सािन हो । यसको सक्षमतासुँग प्रिाह गररने सेिाहरूको गणुस्तर समेत जोधडएर आउने गदयछ । 
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यस खण्डमा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको उपलब्िता, जनशन्द्िको सूचना प्रविधिसुँग 
सम्बन्द्न्ित शैन्द्क्षक योग्यता,सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको ताधलम (सम्बन्द्न्ित विषयको 
ताधलम मार), सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको अनभुि तथा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित 
जनशन्द्िको सेिाकालीन ताधलम (कम्तीमा ३० कायय ददनको) जस्ता सूचकहरू समेवटएका छन ्र ती 
सूचकहरूमा स्थानीय तहहरूले प्रदान गरेको अङ्कभारहरूको आिारमा मूल्याङ्कन गररएको छ । 

 

२.१.१ सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको उपलब्िता 
 

स्थानीय तहहरूमा काययरत सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको उपलब्िताको न्द्स्थधतलाई (क) 
सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्ि काययरत नरहेको अिस्थालाई शून्य (०) अङ् क, (ख) गाउुँपाधलका 
नगरपाधलका हकमा १ जना, उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलकामा कम्तीमा २ जना सूचना 
प्रविधि अधिकृत स्तरको कमयचारी काययरत रहेको अिस्थामा एक (१) अङ् क र (ग) कम्तीमा 
एकजना कम््यटुर ईन्द्न्जधनयर सवहतको एक भन्दा बढी सूचना प्रविधि अधिकृत कमयचारी काययरत 
भएको भए दईु (२) अङ् क ददने गरी सूचक तयार गररएकोमा स्थानीय तहबाट प्राप्त वििरण देहाय 
बमोन्द्जम रहेको पाइयो । 
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 अङ्कभार जम्मा 
स्थानीय 
तहहरू 

प्रधतशतमा 

सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्ि काययरत नरहेको । ० १० २.३०% 

गाउुँपाधलका नगरपाधलका हकमा १ जना, उपमहानगरपाधलका 
र महानगरपाधलकामा कम्तीमा २ जना सूचना प्रविधि 
अधिकृत स्तरको कमयचारी काययरत रहेको । 

१ 

 
३९२ ९०.३२% 

कम्तीमा एकजना कम््यटुर ईन्द्न्जधनयर सवहतको एक भन्दा 
बढी सूचना प्रविधि अधिकृत कमयचारी काययरत भएको । 

२ ३२ ७.३७% 

जम्मा  ४३४  
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३९२ िटा स्थानीय तहहरू (९०.३२%) मा गाउुँपाधलका नगरपाधलका 
हकमा १ जना, उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलकामा कम्तीमा २ जना सूचना प्रविधि अधिकृत 
स्तरको कमयचारी काययरत रहेको देन्द्खन्छ । यसै गरी ३२ िटा स्थानीय तहहरू  (७.३७%) मा 
कम्तीमा एकजना कम््यटुर ईन्द्न्जधनयर सवहतको एक भन्दा बढी सूचना प्रविधि अधिकृत कमयचारी 

१०

३९२

३२
सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको उपलब्िता

सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्ि काययरत नरहेको ।

गाउुँपाधलका नगरपाधलका हकमा १ जना, उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलकामा कम्तीमा २ जना सूचना प्रविधि अधिकृत 
स्तरको कमयचारी काययरत रहेको ।
कम्तीमा एकजना कम््यटुर ईन्द्न्जधनयर सवहतको एक भन्दा बढी सूचना प्रविधि अधिकृत कमयचारी काययरत भएको ।
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काययरत भएको देन्द्खन्छ भने १० िटा स्थानीय तहहरू  (२.३०%) मा सूचना प्रविधि सम्बन्िी 
जनशन्द्ि काययरत नरहेको देन्द्खन्छ । 
 

२.१.२ जनशन्द्िको सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित शैन्द्क्षक योग्यता 
 

स्थानीय तहहरूमा काययरत जनशन्द्िको सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित शैन्द्क्षक योग्यताको न्द्स्थधतलाई 
(क) सूचना प्रविधि सम्बन्िी न्यूनतम शैन्द्क्षक योग्यता नभएको भए शून्य (०) अङ् क, (ख) सूचना 
प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्िको न्यूनतम शैन्द्क्षक योग्यता मार भएको अिस्थामा एक (१) अङ् क र 
(ग) सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्िको योग्यताMaster िा सो भन्दा बढी भएको भए त्यसलाई 
उत्तम अिस्था मानी दईु (२) अङ् क मा छुयाईअङ्कभार ददन सवकने व्यिस्था गररएकोमा स्थानीय 
तहहरूमा देहाय बमोन्द्जमको अिस्था रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

सूचना प्रविधि सम्बन्िी न्यूनतम शैन्द्क्षक योग्यता नभएको ० ६ १.३८% 

सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्िको न्यूनतम शैन्द्क्षक 
योग्यता मार भएको 

१ ३६५ ८४.१०% 

सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्िको योग्यताMaster िा सो 
भन्दा बढी भएको  

२ ६३ १४.५२% 

जम्मा  ४३४  
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३६५ िटा स्थानीय तहहरू (८४.१०%) मा गाउुँपाधलका नगरपाधलका 
हकमा १ जना, उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलकामासूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्िको न्यूनतम 
शैन्द्क्षक योग्यता मार भएको जनशन्द्ि रहेको देन्द्खन्छ । यसै गरी ६३ िटा स्थानीय तहहरू  
(१४.५२%) मा सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्िको योग्यताMaster िा सो भन्दा बढी शैन्द्क्षक 
योग्यता भएको जनशन्द्ि रहेको देन्द्खन्छ भने ६ िटा स्थानीय तहहरू  (१.३८%) मा सूचना प्रविधि 
सम्बन्िी न्यूनतम शैन्द्क्षक योग्यता नभएको जनशन्द्ि काययरत रहेको देन्द्खन्छ । 

 

२.१.३सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको ताधलम (सम्बन्द्न्ित विषयको ताधलम मार) 

 

स्थानीय तहहरूमा काययरत जनशन्द्िको सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको ताधलम (सम्बन्द्न्ित 
विषयको ताधलम मार) को न्द्स्थधतलाई (क) 
सूचनाप्रविधिसुँगसम्बन्द्न्ितकुनपैधनजनशन्द्िलेविगत२िषययताकुनैपधनताधलमनधलएको भएमा शून्य (०) अङ् क, 
(ख) 
सूचनाप्रविधिसुँगसम्बन्द्न्ितकम्तीमा१जनाजनशन्द्िलेविगत२िषययताकम्तीमापधन१मवहना/४हप्ताअिधिकोताधलमधलईप्र
माणपरप्राप्तगरेको भएमा एक (१) अङ् क र (ग) 
सूचनाप्रविधिमाकाययरतसबैजनशन्द्िलेविगत२िषययताकम्तीमापधन१मवहना/४हप्ताभन्दाबढीअिधिकोताधलम(Global 

६

३६५

६३

जनशन्द्िको सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित शैन्द्क्षक योग्यता

सूचना प्रविधि सम्बन्िी न्यूनतम शैन्द्क्षक योग्यता नभएको
सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्िको न्यूनतम शैन्द्क्षक योग्यता मार भएको
सूचना प्रविधि सम्बन्िी जनशन्द्िको योग्यता Master  िा सो भन्दा बढी भएको 
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Certification)धलएको भएमा दईु (२) अङ् क प्रदान गनय सवकने गरी सूचक तयार गररएकोमा देहाय 
बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ितकुनै पधन जनशन्द्िले विगत २ 
िषय यता कुनै पधन ताधलम नधलएको । 

० २८४ ६५.४४% 

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित कम्तीमा १ जनाजनशन्द्िले 
विगत २ िषय यता कम्तीमा पधन १ मवहना / ४ हप्ता 
अिधिको ताधलम धलईप्रमाणपर प्राप्त गरेको । 

१ १३८ ३१.८०% 

सूचना प्रविधिमा काययरत सबै जनशन्द्िले विगत २िषय यता 
कम्तीमा पधन १ मवहना / ४ हप्ता भन्दा बढी अिधिको 
ताधलम (Global Certification) धलएको। 

२ १२ २.७६% 

जम्मा  ४३४  

 

 
 

 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २८४ िटा स्थानीय तहहरू (६५.४४%) मा गाउुँपाधलका नगरपाधलका 
हकमा १ जना, उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलकामासूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ितकुनै पधन 

२८४

१३८

१२

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको ताधलम (सम्बन्द्न्ित 
विषयको ताधलम मार)

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  कुनै पधन जनशन्द्िले विगत २ िषय यता कुनै पधन ताधलम नधलएको । 

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित कम्तीमा १ जना जनशन्द्िले विगत २ िषय यता कम्तीमा पधन १ मवहना / ४ हप्ता अिधिको ताधलम धलई प्रमाणपर प्राप्त गरेको ।

सूचना प्रविधिमा काययरत सबै जनशन्द्िले विगत २ िषय यता कम्तीमा पधन १ मवहना / ४ हप्ता भन्दा बढी अिधिको ताधलम (Global Certification) धलएको।
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जनशन्द्िले विगत २ िषय यता कुनै पधन ताधलम नधलएको जनशन्द्ि रहेको देन्द्खन्छ । यसै गरी 
१३८ िटा स्थानीय तहहरू  (३१.८०%) मा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित कम्तीमा १ 
जनाजनशन्द्िले विगत २ िषय यता कम्तीमा पधन १ मवहना / ४ हप्ता अिधिको ताधलम 
धलईप्रमाणपर प्राप्त गरेको  जनशन्द्ि रहेको देन्द्खन्छ भने १२ िटा स्थानीय तहहरू  (२.७६%) मा 
सूचना प्रविधिमा काययरत सबै जनशन्द्िले विगत २िषय यता कम्तीमा पधन १ मवहना / ४ हप्ता भन्दा 
बढी अिधिको ताधलम (Global Certification) धलएकोजनशन्द्ि काययरत रहेको देन्द्खन्छ । 

 

२.१.४ सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको अनभुि 

 

स्थानीय तहहरूमा काययरत जनशन्द्िको सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको अनभुिको 
न्द्स्थधतलाई (क) सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  जनशन्द्िहरूमध्ये Software तथा Hardware सम्बन्िी 
कामको अनभुि भएको (०), (ख) सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  जनशन्द्िहरूमध्ये कम्तीमा १ 
जनाको १ िषयको अनभुि भएको (१) र (ग) सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िहरू सबैको २ 
िषय भन्दा बढी अनभुि भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार प्रदान गनय सवकने व्यिस्था गररएकोमा देहाय 
बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  जनशन्द्िहरूमध्ये Software 
तथा Hardwareसम्बन्िी कामको अनभुि भएको। 

० ३२ ७.३७ 

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  जनशन्द्िहरूमध्ये कम्तीमा 
१ जनाको १ िषयको अनभुि भएको। 

१ १४७ ३३.८७ 

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िहरू सबैको २ िषय 
भन्दा बढी अनभुि भएको । 

२ २५५ ५८.७६ 

जम्मा  ४३४  
 



14 

 
 

 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २५५ िटा स्थानीय तहहरू (५८.७६%) मा गाउुँपाधलका नगरपाधलका 
हकमा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िहरू सबैको २ िषय भन्दा बढी अनभुि भएकोजनशन्द्ि 
रहेको देन्द्खन्छ । यसै गरी १४७ िटा स्थानीय तहहरू  (३३.८७%) मा सूचना प्रविधिसुँग 
सम्बन्द्न्ित सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  जनशन्द्िहरूमध्ये कम्तीमा १ जनाको १ िषयको अनभुि 
भएको जनशन्द्ि रहेको देन्द्खन्छ भने ३२ िटा स्थानीय तहहरू  (७.३७%) मा सूचना प्रविधिमा 
काययरत सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  जनशन्द्िहरूमध्ये Softwareतथा Hardwareसम्बन्िी कामको 
अनभुि भएकोजनशन्द्ि काययरत रहेको देन्द्खन्छ । 

 

२.१.५ सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको सेिाकालीन ताधलम (कम्तीमा ३० कायय ददनको) 

 

स्थानीय तहहरूमा काययरत जनशन्द्िको सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको सेिाकालीन ताधलम 
(कम्तीमा ३० कायय ददनको) लाई (क) कुन ै पधन जनशन्द्िले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित 
सेिाकालीन ताधलम नधलएको (०), (ख) कम्तीमा १ जना जनशन्द्िले सूचना प्रविधि सुँग सम्बन्द्न्ित 
सेिाकालीन ताधलम धलएको (१) र (ग) सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित सबै जनशन्द्िहरूले सेिाकालीन 
ताधलम धलएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन सवकने गरी सूचक तयार गररएकोमा देहाय 
बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

३२

१४७
२५५

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको अनभुि

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  जनशन्द्िहरूमध्ये Software तथा Hardware सम्बन्िी कामको अनभुि भएको।
सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित  जनशन्द्िहरूमध्ये कम्तीमा १ जनाको १ िषयको अनभुि भएको।
सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िहरू सबैको २ िषय भन्दा बढी अनभुि भएको ।
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अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

कुनै पधन जनशन्द्िले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित 
सेिाकालीन ताधलम नधलएको  

० ३६७ ८४.५६% 

कम्तीमा १ जना जनशन्द्िले सूचना प्रविधि सुँग सम्बन्द्न्ित 
सेिाकालीन ताधलम धलएको 

१ ५५ १२.६७% 

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित सबै जनशन्द्िहरूले 
सेिाकालीन ताधलम धलएको। 

२ १२ २.७६% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३६७ िटा स्थानीय तहहरू (८४.५६%) मा काययरत कुनै पधन 
जनशन्द्िले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित सेिाकालीन ताधलम नधलएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ५५ िटा 
स्थानीय तहहरू  (१२.६७%) मा काययरत कम्तीमा १ जना जनशन्द्िले सूचना प्रविधि सुँग 
सम्बन्द्न्ित सेिाकालीन ताधलम धलएको देन्द्खन्छ भने १२ िटा स्थानीय तहहरू  (२.७६%) मा 
काययरत सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित सबै जनशन्द्िहरूले सेिाकालीन ताधलम धलएको देन्द्खन्छ । 

 

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको सेिाकालीन ताधलम (कम्तीमा ३० 
कायय ददनको)

कुनै पधन जनशन्द्िले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित सेिाकालीन ताधलम नधलएको
कम्तीमा १ जना जनशन्द्िले सूचना प्रविधि सुँग सम्बन्द्न्ित सेिाकालीन ताधलम धलएको
सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित सबै जनशन्द्िहरूले सेिाकालीन ताधलम धलएको।
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२.२ सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित पूिायिारको अिस्था 
 

स्थानीय तहहरूबाट प्रदान गररने सेिाहरू प्रिाह गनय आिश्यक अको महत्िपूणय सािन पूिायिार पधन 
हो । विना पूिायिार कुनै पधन सेिा सवुििाहरू सियसािारणलाई प्रदान गनय नसवकन े हनु्छ । 
यसथययस खण्डमा विद्यतुको उपलब्िता, विद्यतुीय सामाग्रीको प्राविधिक परीक्षण, सोलारकोव्याकअप 
उपलब्िता, इन्टरनेटको पहुुँच, कम््यटुरको उपयोग, कम््यटुर नेटिकय , मन्द्ल्टधमधडया (Projector, 

Smart TV, HD Web Camera etc.), धस धस क्यामेरा, Free WiFiको उपलब्िता एिम ्साझा र 
एकीकृत प्रणालीको प्रयोग सम्बन्िमा स्थानीय तहहरूले प्रदान गरेको अङ्कभारहरूको आिारमा 
मूल्याङ्कन गररएको छ । 

 

२.२.१ विद्यतुको उपलब्िता 
 

स्थानीय तहहरूमा विद्यतुको उपलब्ितालाई (क)पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ 
िडा कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता भएको (१) र (ग) पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै 
िडा कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन सवकने व्यिस्था 
गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता नभएको। 

० २९ ६.६८% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा 
कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता भएको। 

१ ५१ ११.७५% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा 
विद्यतुको उपलब्िता भएको । 

२ ३५४ ८१.५७% 

जम्मा  ४३४  
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३५४ िटा स्थानीय तहहरू (८१.५७%) को कायायलय र मातहतका सबै 
िडा कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता भएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ५१ िटा स्थानीय तहहरू  
(११.७५%) को कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता भएको 
देन्द्खन्छ भने २९ िटा स्थानीय तहहरू  (६.६७%) को कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता नभएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.२.२ विद्यतुीय सामाग्रीको प्राविधिक परीक्षण 

 

स्थानीय तहहरूमा विद्यतुीय सामाग्रीको प्राविधिक परीक्षणलाई (क)हनुे नगरेको (०), (ख) कम्तीमा 
िषयको १ पटक पाधलकाको कायायलय र िडा कायायलयको विद्यतुीय सामाग्रीको अिस्थाको बारेमा 
परीक्षण हनुे गरेको (१) र (ग) कम्तीमा िषयको १ पटक पाधलका र िडा कायायलयको विद्यतुीय 
सामाग्रीको अिस्थाको बारेमा परीक्षण हनुे गरेको र कायायलयमा विद्यतुीकरण गदाय विद्यतुी सांवहता 
लागू गररएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददने प्राििान रहेकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको 
पाइयो । 

 

 

 अङ्कभार जम्मा स्थानीय प्रधतशतमा 

२९ ५१

३५४

विद्यतुको उपलब्िता

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता नभएको।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता भएको।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा विद्यतुको उपलब्िता भएको ।
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तहहरू 
हनुे नगरेको ० १२० २७.६५% 

कम्तीमा िषयको १ पटक पाधलकाको कायायलय र िडा 
कायायलयको विद्यतुीय सामाग्रीको अिस्थाको बारेमा 
परीक्षण हनुे गरेको 

१ २३२ ५३.४६% 

कम्तीमा िषयको १ पटक पाधलका र िडा कायायलयको 
विद्यतुीय सामाग्रीको अिस्थाको बारेमा परीक्षण हनुे गरेको 
र कायायलयमा विद्यतुीकरण गदाय विद्यतु सांवहता लागू 
गररएको । 

२ ८२ १८.८९% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम १२० िटा स्थानीय तहहरू (२७.६५%) मा विद्यतुीय सामाग्रीको 
प्राविधिक परीक्षण हनु े नगरेको देन्द्खन्छ । यसै गरी ८२ िटा स्थानीय तहहरू  (५३.४६%) 
माकम्तीमा िषयको १ पटक पाधलकाको कायायलय र िडा कायायलयको विद्यतुीय सामाग्रीको अिस्थाको 
बारेमा परीक्षण हनुे गरेको देन्द्खन्छ भने ८२ िटा स्थानीय तहहरू  (१८.८९%) मा कम्तीमा 
िषयको १ पटक पाधलका र िडा कायायलयको विद्यतुीय सामाग्रीको अिस्थाको बारेमा परीक्षण हनुे 
गरेको र कायायलयमा विद्यतुीकरण गदाय विद्यतु सांवहता लागू गररएको देन्द्खन्छ । 

 

१२०

२३२

८२

विद्यतुीय सामाग्रीको प्राविधिक परीक्षण

हनुे नगरेको

कम्तीमा िषयको १ पटक पाधलकाको कायायलय र िडा कायायलयको विद्यतुीय सामाग्रीको अिस्थाको बारेमा  
परीक्षण हनुे गरेको
कम्तीमा िषयको १ पटक पाधलका र िडा कायायलयको विद्यतुीय सामाग्रीको अिस्थाको बारेमा  परीक्षण हनुे 
गरेको र कायायलयमा विद्यतुीकरण गदाय विद्यतुी सांवहता लागू गररएको ।
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२.२.३ सोलार व्याकअपको उपलब्िता 
 

स्थानीय तहहरूमा सोलार व्याकअपको उपलब्ितालाई (क)पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुन ै
पधन िडा कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्िता नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्िता भएको (१) र (ग) 
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्ि भई सेिा 
प्रिाहमा प्रयोग भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन सवकने प्राििान रहेकोमा अिस्था देहाय 
बमोन्द्जमको रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्िता नभएको। 

० १०७ २४.६५% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा 
कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्िता भएको। 

१ १६३ ३७.५६% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा 
सोलार व्याकअपको उपलब्ि भई सेिा प्रिाहमा प्रयोग 
भएको। 

२ १६४ ३७.७९% 

जम्मा  ४३४  
 

 

१०७

१६३

१६४

सोलारको व्याकअप उपलब्िता

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा सोलारको व्याकअप उपलब्िता नभएको।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्िता भएको।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्ि भई सेिा प्रिाहमा प्रयोग भएको।
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम १०७ िटा स्थानीय तहहरू (२४.६५%) को कायायलय र मातहतका कुन ै
पधन िडा कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्िता नभएको देन्द्खन्छ । यसै गरी १६३ िटा 
स्थानीय तहहरू  (३७.५६%) को कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा 
सोलारव्याकअपको उपलब्िता भएको देन्द्खन्छ भन े१६४ िटा स्थानीय तहहरू (३७.७९%) को 
कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा सोलार व्याकअपको उपलब्ि भई सेिा प्रिाहमा प्रयोग 
भएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.२.४ इन्टरनेटको पहुुँच 

 

स्थानीय तहहरूमा इन्टरनेटको पहुुँचलाई (क)पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता भएको (१) र (ग) 
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ि भई सेिा 
प्रिाहमा प्रयोग भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन सवकने व्यिस्था सवहत सूचक तयार गररएकोमा 
देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता नभएको 
। 

० २४ ५.५३% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा 
कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता भएको । 

१ ८९ २०.५१% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा 
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता भएको । 

२ ३२१ ७३.९६% 

जम्मा  ४३४  
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३२१ िटा स्थानीय तहहरू (७३.९३%) मा पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका सबै िडा कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता भएको देन्द्खन्छ । यसै गरी 
८९ िटा स्थानीय तहहरू  (२०.५१%) मापाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा 
कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता भएको देन्द्खन्छ भने २४ िटा स्थानीय तहहरू 
(५.५३%) मापाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको 
उपलब्िता नभएको देन्द्खन्छ । 

 

२.२.५ कम््यटुरको उपयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा कम््यटुरको उपयोगलाई (क)पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुन ैपधन िडा 
कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ 
िडा कायायलयमा कम््यटुरको भएको (१) र (ग) पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा 
कायायलयमा कम््यटुर उपलब्ि भई सेिा प्रिाहमा प्रयोग भएको (२) मा छुयाईअङ्कभार ददने 
व्यिस्था गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कुनै पधन ० ३ ०.६९% 

२४

८९

३२१

इन्टरनेटको पहुुँच

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता नभएको ।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनटेको उपलब्िता भएको ।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्िता भएको ।
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िडा कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग नभएको । 

पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कम्तीमा 
२ िडा कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग भएको । 

१ ४९ ११.२९% 

पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका सबै िडा 
कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग भएको । 

२ ३८२ ८८.०२% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३८२ िटा स्थानीय तहहरू (८८.०२%) को कायायलयका सबै शाखा र 
मातहतका सबै िडा कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग भएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ४९ िटा स्थानीय 
तहहरू  (११.२९%) को कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा 
कम््यटुरको प्रयोग भएको देन्द्खन्छ भने ३ िटा स्थानीय तहहरू (०.६९%) को कायायलयका सबै 
शाखा र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग नभएको देन्द्खन्छ । 

 

२.२.६ कम््यटुर नेटिकय  
 

स्थानीय तहहरूमा कम््यटुर नेटिकय लाई (क)पाधलकाको कायायलयका कुनै पधन शाखा र मातहतका 
कुनै पधन िडा कायायलयमा कम््यटुर नेटिकय को प्रयोग नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा कम््यटुर नेटिकय  भएको (१) र (ग) पाधलकाको कायायलय 

३

४९

३८२

कम््यटुरको उपयोग

पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग नभएको ।
पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग भएको ।
पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका सबै िडा कायायलयमा कम््यटुरको प्रयोग भएको ।
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र मातहतका सबै िडा कायायलयमा कम ्उपलब्ि भई सेिा प्रिाहमा प्रयोग भएको (२) मा छुयाई 
अङ्कभार ददन सवकने व्यिस्था गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण प्राप्त हनु आएको छ । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कुनै पधन 
िडा कायायलयमा कम््यटुर नेटिकय  प्रयोग नभएको 

० १५५ ३५.७१% 

पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कम्तीमा 
२ िडा कायायलयमा कम््यटुर नेटिकय  प्रयोग भएको 

१ १५२ ३५.०२% 

पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका सबै िडा 
कायायलय तथा अन्तरिडा सवहतको कम््यटुर नेटिकय  
प्रयोग भएको 

२ १२७ २९.२६% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम १५५ िटा स्थानीय तहहरू (३५.७१%) को पाधलकाको कायायलयका सबै 
शाखा र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा कम््यटुर नेटिकय  प्रयोग नभएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी 
१५२ िटा स्थानीय तहहरू (३५.०२%) को पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका 
कम्तीमा २ िडा कायायलयमा कम््यटुर नेटिकय  प्रयोग भएकोदेन्द्खन्छ भने १२७ िटा स्थानीय 

१५५

१५२

१२७

कम््यटुर नेटिकय

पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा कम््यटुर नेटिकय  प्रयोग नभएको
पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा कम््यटुर नेटिकय  प्रयोग भएको
पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका सबै िडा कायायलय तथा अन्तरिडा सवहतको कम््यटुर नेटिकय  प्रयोग भएको
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तहहरू (२९.२६%) को पाधलकाको कायायलयका सबै शाखा र मातहतका सबै िडा कायायलय तथा 
अन्तरिडा सवहतको कम््यटुर नेटिकय  प्रयोग भएको देन्द्खन्छ । 

 

२.२.७ मन्द्ल्टधमधडया (Projector, Smart TV, HD Web Camera etc.) को उपलब्िता 
 

स्थानीय तहहरूमा मन्द्ल्टधमधडया (Projector, Smart TV, HD Web Camera etc.)को उपलब्ितालाई 
(क)पाधलकाको कायायलयको सभाहलमा मन्द्ल्टधमधडया नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलयमा 
मन्द्ल्टधमधडया भएको (१) र (ग) पाधलकाको कायायलयमा मन्द्ल्टधमधडया उपलब्ि भई धभधडयो 
कन्रेधसङमा समेत प्रयोग गररएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन े लेखाजोखा विधिको प्राििान 
अनरुुप स्थानीय तहहरूबाट देहाय बमोन्द्जमको वििरण भरी पठाइएको धथयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलयको सभाहलमा मन्द्ल्टधमधडया नभएको।  ० ४५ १०.३७% 

पाधलकाको कायायलयमा मन्द्ल्टधमधडया भएको । 
१ २६६ ६१.२९% 

पाधलकाको कायायलयमा मन्द्ल्टधमधडया उपलब्ि भई धभधडयो 
कन्रेधसङमा समेत प्रयोग गररएको। 

२ १२३ २८.३४% 

जम्मा  ४३४  
 

 

४५

२६६

१२३

मन्द्ल्टधमधडया (Projector, Smart TV, HD Web Camera etc.) को उपलब्िता

पाधलकाको कायायलयको सभाहलमा मन्द्ल्टधमधडया नभएको। 
पाधलकाको कायायलयमा मन्द्ल्टधमधडया भएको ।
पाधलकाको कायायलयमा मन्द्ल्टधमधडया उपलब्ि भई धभधडयो कन्रेधसङमा समेत प्रयोग गररएको।
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २६६ िटा स्थानीय तहहरू (६१.२९%) को पाधलकाको कायायलयमा 
मन्द्ल्टधमधडया भएको देन्द्खन्छ । यसै गरी १२३ िटा स्थानीय तहहरू (२८.३४%) को पाधलकाको 
कायायलयमा मन्द्ल्टधमधडया उपलब्ि भई धभधडयो कन्रेधसङमा समेत प्रयोग गररएको देन्द्खन्छ भने ४५ 
िटा स्थानीय तहहरू (१०.३७%) को पाधलकाको कायायलयको सभाहलमा मन्द्ल्टधमधडया 
नभएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.२.८ धस धसवटधभ क्यामेराको प्रयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा धस धसवटधभ क्यामेराको प्रयोगलाई (क)पाधलकाको कायायलयको सभाहलमा 
मन्द्ल्टधमधडया नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलयमा मन्द्ल्टधमधडया भएको (१) र (ग) 
पाधलकाको कायायलयमा मन्द्ल्टधमधडया उपलब्ि भई धभधडयो कन्रेधसङमा समेत प्रयोग गररएको (२) 
मा छुयाई अङ्कभार ददन सवकनेमा स्थानीय तहबाट देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा धस धसवटधभ क्यामेरा जडान नभएको िा 
पाधलकाको कायायलयमा मार धस. धस. क्यामेरा जडान 
भएको । 

० २४७ ५६.९१% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा 
कायायलयमा धस धसवटधभ क्यामेरा जडान भई धनयधमत 
अनगुमन हनुे गरेको। 

१ १५६ ३५.९४% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा 
धस धसवटधभ क्यामेरा जडान भई धनयधमत अनगुमन 
(अनमुधत प्राप्त व्यन्द्ि/धनकायले) जनुसकैु स्थानबाट हनु े
गरेको 

२ ३१ ७.१४% 

जम्मा  ४३४  
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २४७ िटा स्थानीय तहहरू (५६.९१%) को पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा धस धसवटधभ क्यामेरा जडान नभएको िा पाधलकाको कायायलयमा 
मार धस. धस. क्यामेरा जडान भएको देन्द्खन्छ । यसै गरी १५६ िटा स्थानीय तहहरू (३५.९४%) 
को पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा धस धसवटधभ क्यामेरा जडान भई 
धनयधमत अनगुमन हनु े गरेकोदेन्द्खन्छ भने ३१ िटा स्थानीय तहहरू (७.१४%) को पाधलकाको 
कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा धस धसवटधभ क्यामेरा जडान भई धनयधमत अनगुमन 
(अनमुधत प्राप्त व्यन्द्ि/धनकायले) जनुसकैु स्थानबाट हनुे गरेकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.२.९ Free WiFiको उपलब्िता 
 

स्थानीय तहहरूमा Free WiFiको उपलब्ितालाई (क)पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन 
िडा कायायलयमा Free WiFiको उपलब्िता नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलय र मातहतका 
कम्तीमा २ िडा कायायलयमा Free WiFiको उपलब्िता भएको (१) र (ग) पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका सबै िडा कायायलयमा Free WiFiको उपलब्िता भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार कायम 
गरी सूचक तयार गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 अङ्कभार जम्मा स्थानीय प्रधतशतमा 

२४७
१५६

३१

धस धस वट धभ क्यामेराको प्रयोग

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा धस धस वट धभ क्यामेरा जडान नभएको िा पाधलकाको कायायलयमा 
मार धस. धस. क्यामेरा जडान भएको ।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा धस धस वट धभ क्यामेरा जडान भई धनयधमत अनगुमन हनुे गरेको।

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा धस धस वट धभ क्यामेरा जडान भई धनयधमत अनगुमन (अनमुधत प्राप्त 
व्यन्द्ि/धनकायले) जनुसकैु स्थानबाट हनुे गरेको
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तहहरू 
पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा Free WiFiको उपलब्िता नभएको। 

० २०९ ४८.१६% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा 
कायायलयमा Free WiFiको उपलब्िता भएको। 

१ १४९ ३४.३३% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा 
Free WiFiको उपलब्िता भएको। 

२ ७६ १७.५१% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २०९ िटा स्थानीय तहहरू (४८.१६%) को पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका कुन ैपधन िडा कायायलयमा Free WiFiको उपलब्िता नभएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी १४९ 
िटा स्थानीय तहहरू (३४.३३%) को पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा 
कायायलयमा Free WiFiको उपलब्िता भएकोदेन्द्खन्छ भने ७६ िटा स्थानीय तहहरू (१७.५१%) को 
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा Free WiFiको उपलब्िता भएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.२.१० साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग 

 

२०९

१४९

७६

Free WiFi को उपलब्िता

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा Free WiFi को उपलब्िता नभएको।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िडा कायायलयमा Free WiFi को उपलब्िता भएको।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा Free WiFi को उपलब्िता भएको।
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स्थानीय तहहरूमा साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोगलाई (क)साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग 
नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलयमा मार साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग भएको (१) र 
(ग) पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयहरूमा साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग 
भएको (२) मा छुयाई अङ्क ददने व्यिस्था रहेकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण प्राप्त हनु आएको छ 
। 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग नभएको ० २१६ ४९.७७% 

पाधलकाको कायायलयमा मार साझा र एकीकृत प्रणालीको 
प्रयोग भएको 

१ ११५ २६.५०% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा 
कायायलयहरूमा साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग भएको 

२ १०३ २३.७३% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २१६ िटा स्थानीय तहहरू (४९.७७%) मासाझा र एकीकृत प्रणालीको 
प्रयोग नभएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ११५ िटा स्थानीय तहहरू (२६.५०%) को पाधलकाको 
कायायलयमा मार साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग भएकोदेन्द्खन्छ भने १०३ िटा स्थानीय तहहरू 

२१६

११५

१०३

साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग

साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग नभएको
पाधलकाको कायायलयमा मार साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग भएको
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयहरूमा साझा र एकीकृत प्रणालीको प्रयोग भएको
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(२३.७३%) को पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयहरूमा साझा र एकीकृत 
प्रणालीको प्रयोग भएकोदेन्द्खन्छ । 

 

 

२.३ सूचना प्रविधिमा सांस्थागत क्षमता 
 

स्थानीय तहहरूबाट प्रदान गररने सेिाहरू प्रिाह गनय सूचना प्रविधिमा आिाररत सांस्थागत क्षमता पधन 
हो । विना सांस्थागत क्षमता प्रिाह गररने सेिा सवुििाहरू सियसािारणलाई प्रदान गनय कदठनाई हनु े
जाने हनु्छ । यसथय यस खण्डमा यधुनकोडको प्रयोग, ईमेल, सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित 
ताधलमएबमअ्वफस ्याकेज प्रयोग सम्बन्िमा स्थानीय तहहरूले प्रदान गरेको अङ्कभारहरूको आिारमा 
मूल्याङ्कन गररएको छ । 

 

२.३.१ यधुनकोडको प्रयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा यधुनकोडको प्रयोगलाई (क)२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले 
यधुनकोडमा स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको (०), (ख) २५-५० प्रधतशत सम्म 
डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको (१) र (ग) 
५० प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन 
गने गरेको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको 
पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा 
स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको  

० ५३ १२.२१% 

२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा 
स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको  

१ १३८ ३१.८०% 

५० प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा 
स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको 

२ २४३ ५५.९९% 

जम्मा  ४३४  
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २४३ िटा स्थानीय तहहरू (५५.९९%) मा५० प्रधतशत भन्दा बढी 
डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेकोदेन्द्खन्छ । यसै 
गरी १३८ िटा स्थानीय तहहरू (३१.८०%) मा२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूले 
यधुनकोडमा स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको प्रयोग भएकोदेन्द्खन्छ भने ५३ िटा 
स्थानीय तहहरू (१२.२१%) मा२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा स्ियम ्
टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको देन्द्खन्छ । 

 

२.३.२ ईमेलको प्रयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा ईमेलको प्रयोगलाई (क)२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले सरकारी 
ईमेल प्रयोग गने गरेको (०), (ख) २५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूलेकमयचारीहरूले 
सरकारी ईमेल प्रयोग गने गरेको (१) र (ग) ५० प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले सरकारी 
ईमेल प्रयोग गने गरेको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण 
रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

५३

१३८२४३

यधुनकोडको प्रयोग

२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको । 
२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको । 
५० प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले यधुनकोडमा स्ियम ्टाइप गरी दैधनक कायय सम्पादन गने गरेको ।
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२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले सरकारी 
ईमेल प्रयोग गने गरेको ।  

० १७८ ४१.०१% 

२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूलेकमयचारीहरूले 
सरकारी ईमेल प्रयोग गने गरेको ।  

१ ११८ २७.१९% 

५० प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले सरकारी 
ईमेल प्रयोग गने गरेको । 

२ १३८ ३१.८०% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम १७८ िटा स्थानीय तहहरू (४१.०१%) मा२५ प्रधतशत भन्दा कम 
डेस्क कमयचारीहरूले सरकारी ईमेल प्रयोग गने गरेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ११८ िटा स्थानीय 
तहहरू (२७.१९%) मा२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूलेकमयचारीहरूले सरकारी ईमेल 
प्रयोग गने गरेकोदेन्द्खन्छ भने १३८ िटा स्थानीय तहहरू (३१.८०%) मा ५० प्रधतशत भन्दा बढी 
डेस्क कमयचारीहरूले सरकारी ईमेल प्रयोग गने गरेको देन्द्खन्छ । 

 

२.३.३ सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम 

 

स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलमलाई (क)१० प्रधतशत भन्दा कम डेस्क 
कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएको (०), (ख) १० देन्द्ख २५ प्रधतशत 
भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएको(१) र (ग) २५ 

१७८

११८

१३८

ईमेलको प्रयोग

२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले सरकारी ईमेल प्रयोग गने गरेको । 
२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूले कमयचारीहरूले सरकारी ईमेल प्रयोग गने गरेको । 
५० प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले सरकारी ईमेल प्रयोग गने गरेको ।
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प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम धलएको (२) मा 
छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

१० प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले सूचना 
प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएको।  

० ११६ २६.७३% 

१० देन्द्ख २५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले 
सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएको। 

१ १७० ३९.१७% 

२५ प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले सूचना 
प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम धलएको। 

२ १४८ ३४.१०% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ११६ िटा स्थानीय तहहरू (२६.७३%) मा१० प्रधतशत भन्दा कम 
डेस्क कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी १७० िटा 
स्थानीय तहहरू (३९.१७%) मा१० देन्द्ख २५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले सूचना 
प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएकोदेन्द्खन्छ भने १४८ िटा स्थानीय तहहरू (३४.१०%) मा २५ 
प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम धलएको देन्द्खन्छ । 

 

 

११६

१७०

१४८

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम

१० प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएको। 
१० देन्द्ख २५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएको।
२५ प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम धलएको।
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२.३.४ अवफस ्याकेज प्रयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा अवफस ्याकेज प्रयोगलाई (क)१० प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले 
सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएको (०), (ख) १० देन्द्ख २५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क 
कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम नधलएको(१) र (ग) २५ प्रधतशत भन्दा बढी 
डेस्क कमयचारीहरूले सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित ताधलम धलएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन 
अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले अवफस 
्याकेज चलाउन जानेको 

० ३१ ७.१४% 

२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूले अवफस 
्याकेज चलाउन जानेको 

१ १०५ २४.१९% 

५० प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले अवफस 
्याकेज चलाउन जानेको 

२ २९८ ६८.६६% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

३१

१०५

२९८

अवफस ्याकेज प्रयोग

२५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क कमयचारीहरूले अवफस ्याकेज चलाउन जानेको
२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूले अवफस ्याकेज चलाउन जानेको
५० प्रधतशत भन्दा बढी डेस्क कमयचारीहरूले अवफस ्याकेज चलाउन जानेको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २९८ िटा स्थानीय तहहरू (६८.६६%) मा५० प्रधतशत भन्दा बढी 
डेस्क कमयचारीहरूले अवफस ्याकेज चलाउन जानेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी १०५ िटा स्थानीय 
तहहरू (२४.१९%) मा२५-५० प्रधतशत सम्म डेस्क कमयचारीहरूले अवफस ्याकेज चलाउन 
जानेकोदेन्द्खन्छ भने ३१ िटा स्थानीय तहहरू (७.१४%) मा २५ प्रधतशत भन्दा कम डेस्क 
कमयचारीहरूले अवफस ्याकेज चलाउन जानेको देन्द्खन्छ । 

 

२.४सेिा प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूबाट प्रदान गररने सेिा प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले हालको सांस्थागत क्षमता 
को न्द्स्थधत देखाउने गदयछ । यसथय यस खण्डमाआधथयक प्रशासनमा SuTRAको प्रयोग, विद्यतुीय 
हान्द्जरीको प्रयोग र अनगुमन, अवफस अटोमेशन, E-Building Permission System (अनलाईन 
नक्सापास प्रणाली), अनलाईनRevenue Payment System, E-Bidding, राजस्िको नक्साङ्कन, 

Street & House Addressing  , योजनाहरूको लागत अनमुान तथा DPR को धनमायणमा 
सफ्टिेयरको प्रयोग , अनगुमन प्रणालीमा सफ्टिेयरको प्रयोग, Resource Mapping (स्रोत नक्सा),  
पाधलका मातहतका शैन्द्क्षक सांस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, पाधलका मातहतका स्िास्थ्य सांस्थामा 
Tele / E Medicine को प्रयोग, हेलो सरकार तथा गनुासो व्यिस्थापन,  व्यन्द्िगत घटना दतायमा 
सफ्टिेयरको प्रयोग, सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय पालो (e-queue) व्यिस्थापन प्रणालीको प्रयोग, धडन्द्जटल 
नागररक िडापर तथा Display Notice Board व्यिस्थापन,  सूचना प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग 
(Bulk SMS/Email etc.)मा स्थानीय तहहरूले प्रदान गरेको अङ्कभारहरूको आिारमा मूल्याङ्कन 
गररएको छ । 

 

२.४.१ आधथयक प्रशासनमा SuTRAको प्रयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा आधथयक प्रशासनमा SuTRAको प्रयोगलाई (क)नभएको (०), (ख) आांन्द्शक रूपमा 
प्रयोग भएको (बजेट काययक्रम तथा योजना र खचय मध्ये कुनै एक)(१) र (ग) पूणय रूपमा प्रयोग 
भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 
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नभएको ० २ ०.४६% 

आांन्द्शक रूपमा प्रयोग भएको (बजेट काययक्रम तथा योजना र 
खचयमध्य ेकुन ैएक) 

१ १२ २.७६% 

पूणय रूपमा प्रयोग भएको २ ४२० ९६.७७% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम आधथयक प्रशासनमा SuTRAको प्रयोग४२० िटा स्थानीय तहहरू 
(९६.७७%) मा पूणय रुपमा प्रयोग भएको देन्द्खन्छ । यसै गरी १२ िटा स्थानीय तहहरू 
(२.७६%) माआधथयक प्रशासनमा SuTRAको प्रयोग आांन्द्शक रूपमा प्रयोग भएको (बजेट काययक्रम 
तथा योजना र खचय मध्ये कुनै एक)देन्द्खन्छ भने २ िटा स्थानीय तहहरू (०.४६%) मा आधथयक 
प्रशासनमा SuTRAको प्रयोग नभएको देन्द्खन्छ । 

 

२.४.२ विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग र अनगुमन 

 

स्थानीय तहहरूमा विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग र अनगुमनलाई (क)पाधलकाको कायायलय र मातहतका 
कुनै पधन िडा कायायलयमाविद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग नभएको(०), (ख) पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका कम्तीमा २ िटा िडा कायायलयमाविद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग भएको तथापाधलकाको 
कायायलयमा मार प्रयोग भएको (१) र (ग) पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा 

२ १२

४२०

आधथयक प्रशासनमा SuTRA को प्रयोग

नभएको
आांन्द्शक रूपमा प्रयोग भएको (बजेट काययक्रम तथा योजना र खचय मध्ये कुनै एक)
पूणय रूपमा प्रयोग भएको
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कायायलयमाविद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग गरी अनगुमन गने व्यिस्था भएको (२) मा छुयाईअङ्कभार 
ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमाविद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग नभएको। 

० १८९ ४३.५५% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िटा िडा 
कायायलयमा विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग भएको तथा 
पाधलकाको कायायलयमा मार प्रयोग भएको । 

१ १५७ ३६.१८% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा 
विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग गरी अनगुमन गने व्यिस्था 
भएको। 

२ ८८ २०.२८% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम १८९ िटा स्थानीय तहहरू (४३.५५%) मा पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग नभएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी १५७ 
िटा स्थानीय तहहरू (३६.१८%) मा पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िटा िडा 
कायायलयमा विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग भएको तथा पाधलकाको कायायलयमा मार प्रयोग भएको 

१८९

१५७

८८

विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग र अनगुमन

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग नभएको।

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िटा िडा कायायलयमा विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग भएको। पाधलकाको कायायलयमा मार प्रयोग 
भएको ।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग गरी अनगुमन गने व्यिस्था भएको।
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देन्द्खन्छ भने ८८ िटा स्थानीय तहहरू (२०.२८%) मा पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै 
िडा कायायलयमा विद्यतुीय हान्द्जरीको प्रयोग गरी अनगुमन गने व्यिस्था भएको देन्द्खन्छ । 

 

२.४.३ अवफस अटोमेशन प्रणालीको प्रयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा अवफस अटोमेशन प्रणालीको प्रयोगलाई (क)पाधलकाको कायायलय र मातहतका 
कुनै पधन िडा कायायलयमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग नभएको(०), (ख) पाधलकाको कायायलय र 
मातहतका कम्तीमा २ िटा िडा कायायलयहरूमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग भएको(१) र (ग) 
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग भएको (२) मा 
छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा 
कायायलयमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग नभएको। 

० ३३९ ७८.११% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िटा िडा 
कायायलयहरूमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग भएको। 

१ ५१ ११.७५% 

पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा 
अवफस अटोमेशनको प्रयोग भएको। 

२ ४४ १०.१४% 

जम्मा  ४३४  
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३३९ िटा स्थानीय तहहरू (७८.११%) को कायायलय र मातहतका कुन ै
पधन िडा कायायलयमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग नभएको देन्द्खन्छ । यसै गरी ५१ िटा स्थानीय 
तहहरू (११.७५%) को कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िटा िडा कायायलयहरूमा अवफस 
अटोमेशनको प्रयोग भएको देन्द्खन्छ भने ४४ िटा स्थानीय तहहरू (१०.१४%) को कायायलय र 
मातहतका सबै िडा कायायलयमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग भएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.४.४ E-Building Permission System (अनलाईन नक्सापास प्रणाली) को प्रयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा E-Building Permission System (अनलाईन नक्सापास प्रणाली) को प्रयोगलाई 
(क)प्रयोगमा नआएको(०), (ख) कम्तीमा २ िटा िडा कायायलयहरूमा प्रयोगमा आएको(१) र (ग) पूणय 
रूपमा प्रयोग भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण 
रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

प्रयोगमा नआएको ० ४०२ ९२.६३% 

कम्तीमा २ िटा िडा कायायलयहरूमा प्रयोगमा आएको १ ८ १.८४% 

पूणय रूपमा प्रयोग भएको २ २४ ५.५३% 

३३९

५१ ४४

अवफस अटोमेशन प्रणालीको प्रयोग

पाधलकाको कायायलय र मातहतका कुनै पधन िडा कायायलयमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग नभएको।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका कम्तीमा २ िटा िडा कायायलयहरूमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग भएको।
पाधलकाको कायायलय र मातहतका सबै िडा कायायलयमा अवफस अटोमेशनको प्रयोग भएको।
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जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ४०२ िटा स्थानीय तहहरू (९२.६३%) मा E-Building Permission 

System (अनलाईन नक्सापास प्रणाली) प्रयोगमा नआएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ८ िटा स्थानीय 
तहहरू (१.८४%) माकम्तीमा २ िटा िडा कायायलयहरूमा प्रयोगमा आएको देन्द्खन्छ भने २४ िटा 
स्थानीय तहहरू (५.५३%) मा पूणय रूपमा प्रयोग भएको देन्द्खन्छ । 

 

२.४.५ अनलाईन Revenue Payment System को  प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमा अनलाईन Revenue Payment System को प्रयोगलाई (क)प्रयोगमा नआएको 
(०), (ख) आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको(१) र (ग) पूणयरूपमा प्रयोग भएको (२) मा छुयाई 
अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

प्रयोगमा नआएको ० २६८ ६१.७५% 

आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको १ ७० १६.१३% 

पूणय रूपमा प्रयोग भएको २ ९६ २२.१२% 
जम्मा  ४३४  

४०२

८ २४

E-Building Permission System (अनलाईन नक्सापास प्रणाली) को
प्रयोग

प्रयोगमा नआएको कम्तीमा २ िटा िडा कायायलयहरूमा प्रयोगमा आएको पूणय रूपमा प्रयोग भएको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २६८ िटा स्थानीय तहहरू (६१.७५%) मा अनलाईनRevenue 

Payment System प्रयोगमा नआएको देन्द्खन्छ । यसै गरी ७० िटा स्थानीय तहहरू (१६.१३%) 
मा आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको देन्द्खन्छ भने ९६ िटा स्थानीय तहहरू (२२.१२%) मा पूणय 
रूपमा प्रयोग भएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.४.६ E-Biddingको प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमा E-Bidding को प्रयोगलाई (क) प्रयोगमा नआएको (०), (ख) आांन्द्शक रूपमा 
प्रयोगमा आएको(१) र (ग) पूणयरूपमा प्रयोग भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा 
देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

प्रयोगमा नआएको ० ३२ ७.३७% 

आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको १ १०७ २४.६५% 

पूणय रूपमा प्रयोग भएको २ २९५ ६७.९७% 
जम्मा  ४३४  
 

२६८७०

९६

अनलाईन Revenue Payment System को प्रयोग

प्रयोगमा नआएको आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको पूणय रूपमा प्रयोग भएको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २९५ िटा स्थानीय तहहरू (६७.९७%) मा E-Bidding पूणय रूपमा 
प्रयोग भएको देन्द्खन्छ । यसै गरी १०७ िटा स्थानीय तहहरू (२४.६५%) मा आांन्द्शक रूपमा 
प्रयोगमा आएको देन्द्खन्छ भने ३२ िटा स्थानीय तहहरू (७.३७%) मा प्रयोगमा नआएको देन्द्खन्छ 
। 

 

२.४.७ राजस्िको नक्साङ्कन 
 

स्थानीय तहहरूमा राजस्िको नक्साङ्कनलाई (क)प्रयोगमा नआएको (०), (ख) सीधमत करमा मार 
Digital Mapping  प्रयोग गरी Tax Mapping गररएको(१) र (ग) सबै करमा Digital Mapping 
प्रयोग गरी Tax Mapping गररएको (२) मा छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय 
बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

प्रयोगमा नआएको ० ३८३ ८८.२५% 

सीधमत करमा मार Digital Mapping  प्रयोग गरी Tax 

Mapping गररएको 
१ ३६ ८.२९% 

सबै करमा DigitalMapping प्रयोग गरी Tax Mapping 

गररएको 
२ १५ ३.४६% 

३२
१०७

२९५

E-Bidding को प्रयोग

प्रयोगमा नआएको आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको पूणय रूपमा प्रयोग भएको
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जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३८३ िटा स्थानीय तहहरू (८८.२५%) मा राजस्िको नक्साङ्कनप्रयोगमा 
नआएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ३६ िटा स्थानीय तहहरू (८.२९%) मासीधमत करमा मार Digital 

Mapping  प्रयोग गरी Tax Mapping गररएको देन्द्खन्छ भने १५ िटा स्थानीय तहहरू (३.४६%) 
मा सबै करमा Digital Mapping प्रयोग गरी Tax Mapping गररएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.४.८ Street & House Addressing को प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमा Street & House Addressing को प्रयोगलाई (क)काम नभएको (०), (ख) 
प्रयोगमा ल्याईएको(१) र (ग) GPS प्रणालीमा आिाररत प्रयोगमा ल्याईएको (२) मा छुयाईअङ्कभार 
ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

काम नभएको ० ३७० ८५.२५% 

प्रयोगमा ल्याईएको १ ४७ १०.८३% 

GPS प्रणालीमा आिाररत प्रयोगमा ल्याईएको २ १७ ३.९२% 
जम्मा  ४३४  
 

३८३

३६ १५

राजस्िको नक्साङ्कन

प्रयोगमा नआएको
सीधमत करमा मार Digital Mapping  प्रयोग गरी Tax Mapping गररएको
सबै करमा Digital Mapping प्रयोग गरी Tax Mapping गररएको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३७० िटा स्थानीय तहहरू (८५.२५%) मा Street & House 

Addressing को प्रयोग सम्बन्िी काम नभएको देन्द्खन्छ । यसै गरी ४७ िटा स्थानीय तहहरू 
(१०.८३%) माStreet & House Addressing प्रयोगमा ल्याईएको देन्द्खन्छ भने १७ िटा स्थानीय 
तहहरू (३.९२%) मा GPS प्रणालीमा आिाररत Street & House Addressing प्रयोगमा ल्याईएको 
देन्द्खन्छ । 

 

२.४.९ योजनाहरूको लागत अनमुान तथा DPR को धनमायणमा सफ्टिेयरको प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमा योजनाहरूको लागत अनमुान तथा DPR को धनमायणमा सफ्टिेयरको प्रयोगलाई 
(क)Manual रूपमा तयार गने गरेको (०), (ख) १० लाख भन्दा बढी लागतको लाधग सफ्टिेयरको 
प्रयोग गने गरेको(१) र (ग) सबै योजनाहरूको लागत अनमुान Drawing Design र Specification 

मा  विन्द्शिीकृत सफ्टिेयरको प्रयोग गररएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा 
देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

Manual रूपमा तयार गने गरेको ० ३३० ७६.०४% 

१० लाख भन्दा बढी लागतको लाधग सफ्टिेयरको प्रयोग 
गने गरेको 

१ ५० ११.५२% 

३७०

४७

१७

Street & House Addressing को प्रयोग

काम नभएको प्रयोगमा ल्याईएको GPS प्रणालीमा आिाररत प्रयोगमा ल्याईएको
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सबै योजनाहरूको लागत अनमुान Drawing Design र 
Specification मा विन्द्शिीकृत सफ्टिेयरको प्रयोग 
गररएको 

२ ५४ १२.४४% 

जम्मा  ४३४  

 

 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३३० िटा स्थानीय तहहरू (७६.०४%) मा योजनाहरूको लागत 
अनमुान तथा DPR को धनमायणमा सफ्टिेयरको प्रयोगनगरी Manual रूपमा तयार गने गरेको 
देन्द्खन्छ । यसै गरी ५० िटा स्थानीय तहहरू (११.५२%) मा१० लाख भन्दा बढी लागतको 
लाधग सफ्टिेयरको प्रयोग गने गरेकोदेन्द्खन्छ भने ५४ िटा स्थानीय तहहरू (१२.४४%) मा सबै 
योजनाहरूको लागत अनमुान Drawing Design र Specification मा विन्द्शिीकृत सफ्टिेयरको 
प्रयोग गररएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.४.१० अनगुमन प्रणालीमा सफ्टिेयरको प्रयोग 

 

स्थानीय तहहरूमा अनगुमन प्रणालीमा सफ्टिेयरको प्रयोगलाई (क)प्रयोग नभएको (०), (ख) 
आांन्द्शक प्रयोग भएको(१) र (ग) पूणयरूपमा प्रयोग भएको(२) मा छुयाईअ ङ्कभार ददन अनरुोि 
गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

३३०

५० ५४

योजनाहरूको लागत अनमुान तथा DPR को धनमायणमा सफ्टिेयरको 
प्रयोग

Manual रूपमा तयार गने गरेको
१० लाख भन्दा बढी लागतको लाधग सफ्टिेयरको प्रयोग गने गरेको
सबै योजनाहरूको लागत अनमुान Drawing Design र Specification मा विन्द्शिीकृत सफ्टिेयरको प्रयोग गररएको
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अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

प्रयोग नभएको ० ३९४ ९०.७८% 

आांन्द्शक प्रयोग भएको १ ३४ ७.८३% 

पूणयरूपमा प्रयोग भएको २ ६ १.३८% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३३० िटा स्थानीय तहहरू (७६.०४%) मा योजनाहरूको लागत 
अनमुान तथा DPR को धनमायणमा सफ्टिेयरको प्रयोगनगरी Manual रूपमा तयार गने गरेको 
देन्द्खन्छ । यसै गरी ५० िटा स्थानीय तहहरू (११.५२%) मा१० लाख भन्दा बढी लागतको 
लाधग सफ्टिेयरको प्रयोग गने गरेकोदेन्द्खन्छ भने ५४ िटा स्थानीय तहहरू (१२.४४%) मा सबै 
योजनाहरूको लागत अनमुान Drawing Design र Specification मा विन्द्शिीकृत सफ्टिेयरको 
प्रयोग गररएको देन्द्खन्छ । 

 

२.४.११ Resource Mapping (स्रोत नक्सा) को प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमा Resource Mapping (स्रोत नक्सा) को प्रयोगलाई (क)प्रयोग नभएको (०), (ख) 
आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको (१) र (ग) GIS Based स्रोत नक्सा तयार पाररएको(२) मा 
छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

३९४

३४

६

अनगुमन प्रणालीमा सफ्टिेयरको प्रयोग

प्रयोग नभएको आांन्द्शक प्रयोग भएको पूणयरूपमा प्रयोग भएको
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अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

प्रयोग नभएको ० ३०५ ७०.२८% 

आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको १ ९७ २२.३५% 
GIS Based स्रोत नक्सा तयार पाररएको २ ३२ ७.३७% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३०५ िटा स्थानीय तहहरू (७०.२८%) मा Resource Mapping (स्रोत 
नक्सा) को प्रयोग नभएको देन्द्खन्छ । यसै गरी ९७ िटा स्थानीय तहहरू (२२.३५%) माआांन्द्शक 
रूपमा Resource Mapping (स्रोत नक्सा) प्रयोगमा आएको देन्द्खन्छ भने ३२ िटा स्थानीय तहहरू 
(७.३७%) मा GIS BasedResource Mapping (स्रोत नक्सा) तयार पाररएको देन्द्खन्छ । 

 

२.४.१२ मातहतका शैन्द्क्षक सांस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमातहतका शैन्द्क्षक सांस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई (क)नरहेको(०), (ख) ५०% 
विद्यालयहरू/शैन्द्क्षक सांस्थाहरूमा प्रयोगमा रहेको (१) र (ग) सबै विद्यालयमा कम्तीमा १ कम््यटुर 
ल्याब सवहत अनलाइनबाट समेत न्द्शक्षण धसकाई वक्रयाकलाप गने व्यिस्था रहेको (२) मा 
छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

३०५

९७
३२

Resource Mapping (स्रोत नक्सा) को प्रयोग

प्रयोग नभएको आांन्द्शक रूपमा प्रयोगमा आएको GIS Based स्रोत नक्सा तयार पाररएको।
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अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नरहेको ० ६७ १५.४४% 

५०% विद्यालयहरू/शैन्द्क्षक सांस्थाहरूमा प्रयोगमा रहेको १ ३३१ ७६.२७% 

सबै विद्यालयमा कम्तीमा १ कम््यटुर ल्याब सवहत 
अनलाइनबाट समेत न्द्शक्षण धसकाई वक्रयाकलाप गने 
व्यिस्था रहेको 

२ ३६ ८.२९% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ६७ िटा स्थानीय तहहरू (१५.४४%) मातहतका शैन्द्क्षक सांस्थामा 
सूचना प्रविधिको प्रयोगनरहेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ३३१ िटा स्थानीय तहहरू (७६.२७%) 
मा५०% विद्यालयहरू/शैन्द्क्षक सांस्थाहरूमा प्रयोगमा रहेकोदेन्द्खन्छ भने ३६ िटा स्थानीय तहहरू 
(८.२९%) मा सबै विद्यालयमा कम्तीमा १ कम््यटुर ल्याब सवहत अनलाइनबाट समेत न्द्शक्षण 
धसकाई वक्रयाकलाप गने व्यिस्था रहेको देन्द्खन्छ । 

 

 

२.४.१३ मातहतका स्िास्थ्य सांस्थामा Tele / E Medicine को प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमातहतका स्िास्थ्य सांस्थामा Tele / E Medicine को प्रयोगलाई (क)नरहेको (०), 
(ख) ५०% स्िास्थ्य सांस्थामा Tele/e-Medicine प्रयोगमा रहेको(१) र (ग) कम्तीमा एक स्िास्थ्य 

६७

३३१

३६

मातहतका शैन्द्क्षक सांस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग

नरहेको
५०% विद्यालयहरू/शैन्द्क्षक सांस्थाहरूमा प्रयोगमा रहेको
सबै विद्यालयमा कम्तीमा १ कम््यटुर ल्याब सवहत अनलाइनबाट समेत न्द्शक्षण धसकाई वक्रयाकलाप गने व्यिस्था रहेको
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सांस्थामा विशेषज्ञ डाक्टर सवहत सबै स्िास्थ्य सांस्थामा Tele Medicine सेिा प्रिाह हनुे गरेको(२) 
मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नरहेको ० ३८९ ८९.६३% 

५०% स्िास्थ्य सांस्थामा Tele/e-Medicine प्रयोगमा 
रहेको 

१ ४२ ९.६८% 

कम्तीमा एक स्िास्थ्य सांस्थामा विशेषज्ञ डाक्टर सवहत 
सबै स्िास्थ्य सांस्थामा Tele Medicine सेिा प्रिाह हनुे 
गरेको 

२ ३ ०.६९% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३८९ िटा स्थानीय तहहरू (८९.६३%) मातहतका स्िास्थ्य सांस्थामा 
Tele / E Medicine प्रयोगमा नरहेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ४२ िटा स्थानीय तहहरू (९.६८%) 
मा५०% स्िास्थ्य सांस्थामा Tele/e-Medicine प्रयोगमा रहेको देन्द्खन्छ भने ३ िटा स्थानीय तहहरू 
(०.६९%) मा कम्तीमा एक स्िास्थ्य सांस्थामा विशेषज्ञ डाक्टर सवहत सबै स्िास्थ्य सांस्थामा Tele 

Medicine सेिा प्रिाह हनुे गरेकोदेन्द्खन्छ । 

 

३८९

४२ ३

मातहतका स्िास्थ्य सांस्थामा Tele / E Medicine को प्रयोग

नरहेको
५०% स्िास्थ्य सांस्थामा Tele/e-Medicine प्रयोगमा रहेको
कम्तीमा एक स्िास्थ्य सांस्थामा विशेषज्ञ डाक्टर सवहत सबै स्िास्थ्य सांस्थामा Tele Medicine सेिा प्रिाह हनुे गरेको
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२.४.१४ हेलो सरकार तथा गनुासो व्यिस्थापन 
 

स्थानीय तहहरूमाहेलो सरकार तथा गनुासो व्यिस्थापनलाई (क)नरहेको (०), (ख) पाधलकाको 
कायायलयमा मार रहेको(१) र (ग) पाधलका सवहत सम्पूणय िडा कायायलयमा समेत रहेको(२) मा 
छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नरहेको ० १३२ ३०.४१% 

पाधलकाको कायायलयमा मार रहेको १ २५३ ५८.२९% 

पाधलका सवहत सम्पूणय िडा कायायलयमा समेत रहेको २ ४९ ११.२९% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम १३२ िटा स्थानीय तहहरू (३०.४१%) माहेलो सरकार तथा गनुासो 
व्यिस्थापननरहेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ४२ िटा स्थानीय तहहरू (९.६८%) मा५०% स्िास्थ्य 
सांस्थामा Tele/e-Medicine प्रयोगमा रहेको देन्द्खन्छ भने ३ िटा स्थानीय तहहरू (०.६९%) मा 
कम्तीमा एक स्िास्थ्य सांस्थामा विशेषज्ञ डाक्टर सवहत सबै स्िास्थ्य सांस्थामा Tele Medicine सेिा 
प्रिाह हनुे गरेकोदेन्द्खन्छ । 

 

१३२

२५३

४९

हेलो सरकार तथा गनुासो व्यिस्थापन

नरहेको पाधलकाको कायायलयमा मार रहेको पाधलका सवहत सम्पूणय िडा कायायलयमा समेत रहेको
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२.४.१५ व्यन्द्िगत घटना दतायमा सफ्टिेयरको प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमा व्यन्द्िगत घटना दतायमा सफ्टिेयरको प्रयोगलाई (क)नरहेको (०), (ख) 
पाधलकाको कायायलयमा मार रहेको (१) र (ग) पाधलका सवहत सम्पूणय िडा कायायलयमा समेत 
रहेको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 अङ्कभार जम्मा स्थानीय तहहरू प्रधतशतमा 
Manual रूपमा हनुे गरेको ० ९५ २१.८९% 

कम्तीमा २ िटा िडाहरूमा प्रयोगमा आएको १ ७८ १७.९७% 

पाधलका सवहत सबै िडामा प्रयोगमा आएको २ २६१ ६०.१४% 
जम्मा  ४३४  

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ९५ िटा स्थानीय तहहरू (३०.४१%) माव्यन्द्िगत घटना दताय Manual 

रूपमा हनुे गरेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ७८ िटा स्थानीय तहहरू (१७.९७%) माकम्तीमा २ िटा 
िडाहरूमा व्यन्द्िगत घटना दतायमा सफ्टिेयर प्रयोगमा आएकोदेन्द्खन्छ भने २६१ िटा स्थानीय 
तहहरू (६०.१४%) मा व्यन्द्िगत घटना दतायमा सफ्टिेयर पाधलका सवहत सबै िडामा प्रयोगमा 
आएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.४.१६ सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय पालो (e-queue) व्यिस्थापन प्रणालीको प्रयोग 
 

९५

७८२६१

व्यन्द्िगत घटना दतायमा सफ्टिेयरको प्रयोग

Manual रूपमा हनुे गरेको कम्तीमा २ िटा िडाहरूमा प्रयोगमा आएको
पाधलका सवहत सबै िडामा प्रयोगमा आएको
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स्थानीय तहहरूमा सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय पालो (e-queue) व्यिस्थापन प्रणालीको प्रयोगलाई 
(क)नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलयमा मार भएको (१) र (ग) पाधलकाको कायायलय 
लगायत कम्तीमा १ िडा समेतमा भएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय 
बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नभएको ० ४०५ ९३.३२% 

पाधलकाको कायायलयमा मार भएको  १ २४ ५.५३% 

पाधलकाको कायायलय लगायत कम्तीमा १ िडा समेतमा 
भएको 

२ ५ १.१५% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ४०५ िटा स्थानीय तहहरू (९३.३२%) मासेिा प्रिाहमा विद्यतुीय पालो 
(e-queue) व्यिस्थापन प्रणालीको प्रयोगनरहेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी २४ िटा स्थानीय तहहरू 
(५.५३%) मापाधलकाको कायायलयमा मार भएकोदेन्द्खन्छ भने ५ िटा स्थानीय तहहरू (१.१५%) 
मा पाधलकाको कायायलय लगायत कम्तीमा १ िडा समेतमा भएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.४.१७ धडन्द्जटल नागररक िडापर तथा Display Notice Board व्यिस्थापन 
 

४०५

२४ ५

सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय पालो (e-queue) व्यिस्थापन प्रणालीको 
प्रयोग

नभएको पाधलकाको कायायलयमा मार भएको पाधलकाको कायायलय लगायत कम्तीमा १ िडा समेतमा भएको
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स्थानीय तहहरूमा धडन्द्जटल नागररक िडापर तथा Display Notice Board व्यिस्थापनलाई (क) 
नभएको (०), (ख) पाधलकाको कायायलयमा र कम्तीमा २ िटा िडामा भएको (१) र (ग) 
पाधलकाको कायायलय लगायत सबै िडा समेतमा भएको (२) मा छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि 
गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नभएको ० २५२ ५८.०६% 

पाधलकाको कायायलयमा र कम्तीमा २ िटा िडामा भएको १ १६७ ३८.४८% 

पाधलकाको कायायलय लगायत सबै िडा समेतमा भएको २ १५ ३.४६% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २५२ िटा स्थानीय तहहरू (५८.०६%) माधडन्द्जटल नागररक िडापर 
तथा Display Notice Board व्यिस्थापननरहेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी १६७ िटा स्थानीय तहहरू 
(३८.४८%) मापाधलकाको कायायलयमा र कम्तीमा २ िटा िडामा भएकोदेन्द्खन्छ भने १५ िटा 
स्थानीय तहहरू (३.४६%) मा पाधलकाको कायायलय लगायत सबै िडा समेतमा भएकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.४.१८ सूचना प्रिाहमा सूचना प्रविधि(Bulk SMS/Email etc.)को प्रयोग 
 

२५२

१६७

१५

धडन्द्जटल नागररक िडापर तथा Display Notice Board व्यिस्थापन

नभएको पाधलकाको कायायलयमा र कम्तीमा २ िटा िडामा भएको पाधलकाको कायायलय लगायत सबै िडा समेतमा भएको
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स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रिाहमा सूचना प्रविधि(Bulk SMS/Email etc.)को प्रयोगलाई (क) नभएको 
(०), (ख) आन्तररक सूचना प्रिाहमा मार प्रयोग गने गरेको (१) र (ग) आन्तररक तथा जनस्तरमा 
समेत प्रयोग गने (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको 
पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नभएको ० ४९ ११.२९% 

आन्तररक सूचना प्रिाहमा मार प्रयोग गने गरेको १ २१५ ४९.५४% 

आन्तररक तथा जनस्तरमा समेत प्रयोग गने २ १७० ३९.१७% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ४९ िटा स्थानीय तहहरू (११.२९%) मासूचना प्रिाहमा सूचना 
प्रविधि(Bulk SMS/Email etc.)को प्रयोग नभएको देन्द्खन्छ । यसै गरी २१५ िटा स्थानीय तहहरू 
(४९.५४%) मा आन्तररक सूचना प्रिाहमा मार प्रयोग गने गरेको देन्द्खन्छ भने १७० िटा स्थानीय 
तहहरू (३९.१७%) मा आन्तररक तथा जनस्तरमा समेत प्रयोग गनेगरेको देन्द्खन्छ । 

 

२.५िेबसाइट व्यिस्थापन 
 

स्थानीय तहहरूको िेबसाइट व्यिस्थापनले स्थानीय तहहरूले आफ्नो पाधलकाको िेबसाइट के कसरी 
व्यिस्थापन गरररहेका छन ् भने्न कुराको जानकारी प्रदान गने गदयछ ।यसथय यस खण्डमा 

४९

२१५

१७०

सूचना प्रिाहमा सूचना प्रविधि (Bulk SMS/Email etc.) को प्रयोग

नभएको आन्तररक सूचना प्रिाहमा मार प्रयोग गने गरेको आन्तररक तथा जनस्तरमा समेत प्रयोग गने
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िेबसाइटको अिस्था, िेबसाइटमा Digital Certificate (https) को प्रयोग, िेबसाइटको तथ्याङ्क 
सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेको, िेबसाइटमा धनिायन्द्चत पदाधिकारीको वििरण राखे/नराखेको, काययरत 
कमयचारीहरूको वििरण िेबसाइटमा राखे/नराखेको, सूचना अधिकारी, गनुासो सनेु्न अधिकारी 
लगायतका कमयचारीको वििरण िेबसाइटमा राखे/नराखेको, सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन धनयमािली 
बमोन्द्जमको स्ितिः प्रशासन, प्रदान गररने सेिाहरूको विस्ततृ वििरणमा स्थानीय तहहरूले प्रदान गरेको 
अङ्कभारहरूको आिारमा मूल्याङ्कन गररएको छ । 

२.५.१ िेबसाइटको अिस्था 
 

स्थानीय तहहरूमा िेबसाइटको अिस्थालाई (क)डोमेन मार दताय भइ िेबसाइट सञ्चालनमा 
नरहेको(०), (ख) िेबसाइट सञ्चालनमा रहेको तर धनयधमत अद्यािधिक हनुे नगरेको (१) र (ग) 
िेबसाइट सञ्चालनमा रहेको तथा धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको(२) मा छुयाई अङ्कभार ददन 
अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

डोमेन मार दताय भइ िेबसाइट सञ्चालनमा नरहेको ० १ ०.२३% 

िेबसाइट सञ्चालनमा रहेको तर धनयधमत अद्यािधिक हनुे 
नगरेको 

१ १४ ३.२३% 

िेबसाइट सञ्चालनमा रहेको तथा धनयधमत रूपमा 
अद्यािधिक हनुे गरेको 

२ ४१९ ९६.५४% 

जम्मा  ४३४  
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ४१९ िटा स्थानीय तहहरू (९६.५४%) मािेबसाइट सञ्चालनमा रहेको 
तथा धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको देन्द्खन्छ । यसै गरी १४ िटा स्थानीय तहहरू 
(३.२३%) मािेबसाइट सञ्चालनमा रहेको तर धनयधमत अद्यािधिक हनुे नगरेकोदेन्द्खन्छ भने १ िटा 
स्थानीय तह (०.२३%) मा डोमेन मार दताय भइ िेबसाइट सञ्चालनमा नरहेकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.५.२ िेबसाइटमा Digital Certificate (https) को प्रयोग 
 

स्थानीय तहहरूमा िेबसाइटमा Digital Certificate (https) को प्रयोगलाई (क)प्रयोगमा नल्याएको 
(०), (ख) प्रयोगमा ल्याएको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको 
वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

प्रयोगमा नल्याएको ० १०३ २३.७३ 

प्रयोगमा ल्याएको २ ३३१ ७६.२७ 
जम्मा  ४३४  
 

१

१४

४१९

िेबसाइटको अिस्था

डोमेन मार दताय भइ िेबसाइट सञ्चालनमा नरहेको िेबसाइट सञ्चालनमा रहेको तर धनयधमत अद्यािधिक हनेु नगरेको
िेबसाइट सञ्चालनमा रहेको तथा धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनेु गरेको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३३१ िटा स्थानीय तहहरू (७६.२७%) को िेबसाइटमा Digital 

Certificate (https) प्रयोगमा ल्याएको देन्द्खन्छ भने १०३ िटा स्थानीय तहहरू (२३.७३%) को 
िेबसाइटमाDigital Certificate (https) प्रयोग नभएको देन्द्खन्छ । 

 

२.५.३ िेबसाइटको तथ्याङ्क सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेको 
 

स्थानीय तहहरूमा िेबसाइटको तथ्याङ्क सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेकोलाई (क)नरहेको (०), (ख) 
कम्तीमा ५०% तथ्याङ्क सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेको (१) र (ग) सबै तथ्याङ्कहरू सरकारी 
डाटासेन्टरमा रहेको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण 
रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नरहेको ० ५३ १२.२१% 

कम्तीमा ५०% तथ्याङ्क सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेको १ ८१ १८.६६% 

सबै तथ्याङ्कहरू सरकारी डाटासेन्टरमा रहेको २ ३०० ६९.१२% 
जम्मा  ४३४  
 

१०३

३३१

िेबसाइटमा Digital Certificate (https) को प्रयोग

प्रयोगमा नल्याएको प्रयोगमा ल्याएको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३०० िटा स्थानीय तहहरू (६९.१२%) को िेबसाइटको तथ्याङ्क 
सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेको देन्द्खन्छ । यसै गरी ८१ िटा स्थानीय तहहरू (१८.६६%) को 
कम्तीमा ५०% तथ्याङ्क सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेको देन्द्खन्छ भने ५३ िटा स्थानीय तहहरू 
(१२.२१%) को िेबसाइटको तथ्याङ्क सरकारी डाटासेन्टर धभर नरहेको देन्द्खन्छ । 

 

२.५.४ िेबसाइटमा धनिायन्द्चत पदाधिकारीको वििरण राखे/नराखेको 
 

स्थानीय तहहरूमा िेबसाइटमा धनिायन्द्चत पदाधिकारीको वििरण राखे/नराखेकोलाई (क)नराखेको(०), 
(ख) राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको (१) र (ग) राखेको र वििरण धनयधमत 
रूपमा अद्यािधिक हनु ेगरेको (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको 
वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नराखेको ० १ ०.२३% 

राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको १ ३५ ८.०६% 

राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको २ ३९८ ९१.७१% 
जम्मा  ४३४  
 

५३
८१

३००

िेबसाइटको तथ्याङ्क सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेको

नरहेको कम्तीमा ५०% तथ्याङ्क सरकारी डाटासेन्टर धभर रहेको सबै तथ्याङ्कहरू सरकारी डाटासेन्टरमा रहेको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३९८ िटा स्थानीय तहहरू (९१.७१%) को िेबसाइटमा धनिायन्द्चत 
पदाधिकारीको वििरण राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको देन्द्खन्छ । यसै गरी 
३५ िटा स्थानीय तहहरू (८.०६%) को िेबसाइटमा धनिायन्द्चत पदाधिकारीको वििरण राखेको तर 
वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको देन्द्खन्छ भने १ िटा स्थानीय तह (०.२३%) को िेबसाइटमा 
धनिायन्द्चत पदाधिकारीको वििरण नराखेको देन्द्खन्छ । 

 

२.५.५ काययरत कमयचारीहरूको वििरण िेबसाइटमा राखे/नराखेको 
 

स्थानीय तहहरूमा काययरत कमयचारीहरूको वििरण िेबसाइटमा राखे/नराखेकोलाई (क)नराखेको 
(०), (ख) राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको (१) र (ग) राखेको र वििरण धनयधमत 
रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको (२) मा छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको 
वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नराखेको ० ४ ०.९२% 

राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको १ ३२ ७.३७% 

राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको २ ३९८ ९१.७१% 
जम्मा  ४३४  
 

१

३५

३९८

िेबसाइटमा धनिायन्द्चत पदाधिकारीको वििरण राखे/नराखेको

नराखेको राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३९८ िटा स्थानीय तहहरू (९१.७१%) कोकाययरत कमयचारीहरूको 
वििरण िेबसाइटमा राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनु ेगरेको देन्द्खन्छ । यसै गरी 
३२ िटा स्थानीय तहहरू (७.३७%) को काययरत कमयचारीहरूको वििरण िेबसाइटमा राखेको तर 
वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको देन्द्खन्छ भन े ४ िटा स्थानीय तह (०.९२%) को काययरत 
कमयचारीहरूको वििरण िेबसाइटमा नराखेको देन्द्खन्छ । 

 

२.५.६ सूचना अधिकारी, गनुासो सनु्न े अधिकारी लगायतका कमयचारीको वििरण िेबसाइटमा 
राखे/नराखेको 

 

स्थानीय तहहरूमा सूचना अधिकारी, गनुासो सनेु्न अधिकारी लगायतका कमयचारीको वििरण 
िेबसाइटमा राखे/नराखेकोलाई (क)नराखेको (०), (ख) राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक 
नभएको (१) र (ग) राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको (२) मा 
छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नराखेको ० ३० ६.९१% 

राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको १ ४४ १०.१४% 

राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको २ ३६० ८२.९५% 
जम्मा  ४३४  

४ ३२

३९८

काययरत कमयचारीहरूको वििरण िेबसाइटमा राखे/नराखेको

नराखेको राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको
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उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३६० िटा स्थानीय तहहरू (८२.९५%) मासूचना अधिकारी, गनुासो सनेु्न 
अधिकारी लगायतका कमयचारीको वििरण िेबसाइटमा राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक 
हनुे गरेको देन्द्खन्छ । यसै गरी ४४ िटा स्थानीय तहहरू (१०.१४%) मासूचना अधिकारी, गनुासो 
सनेु्न अधिकारी लगायतका कमयचारीको वििरण िेबसाइटमा राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक 
नभएको देन्द्खन्छ भने ३० िटा स्थानीय तह (६.९१%) को सूचना अधिकारी, गनुासो सनेु्न अधिकारी 
लगायतका कमयचारीको वििरण िेबसाइटमा नराखेको देन्द्खन्छ । 

 

२.५.७ सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन धनयमािली बमोन्द्जमको स्ितिःप्रकाशन 
 

स्थानीय तहहरूमा सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन धनयमािली बमोन्द्जमको स्ितिःप्रकाशनलाई 
(क)नगरेको (०), (ख) स्ितिः प्रकाशन गनुयपने सूचना मध्ये कम्तीमा ५०% सूचना प्रकाशन र 
अद्यािधिक हनुे गरेको (१) र (ग) सम्पूणय सूचना धनयधमत रूपमा प्रकाशन र अद्यािधिक हनु े
गरेको(२) मा छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नगरेको ० ८४ १९.३५% 

स्ितिः प्रकाशन गनुयपने सूचना मध्ये कम्तीमा ५०% सूचना 
प्रकाशन र अद्यािधिक हनु ेगरेको 

१ १२८ २९.४९% 

३० ४४

३६०

सूचना अधिकारी, गनुासो सनु्ने अधिकारी लगायतका कमयचारीको 
वििरण िेबसाइटमा राखे/नराखेको

नराखेको राखेको तर वििरण धनयधमत अद्यािधिक नभएको राखेको र वििरण धनयधमत रूपमा अद्यािधिक हनुे गरेको
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सम्पूणय सूचना धनयधमत रूपमा प्रकाशन र अद्यािधिक हनुे 
गरेको 

२ २२२ ५१.१५% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २२२ िटा स्थानीय तहहरू (५१.१५%) मासूचनाको हक सम्बन्िी ऐन 
धनयमािली बमोन्द्जमको स्ितिःप्रकाशन सम्बन्िी सम्पूणय सूचना धनयधमत रूपमा प्रकाशन र अद्यािधिक 
हनुे गरेको देन्द्खन्छ । यसै गरी १२८ िटा स्थानीय तहहरू (२९.४९%) मा सूचनाको हक 
सम्बन्िी ऐन धनयमािली बमोन्द्जमको स्ितिः प्रकाशन गनुयपने सूचना मध्ये कम्तीमा ५०% सूचना 
प्रकाशन र अद्यािधिक हनु ेगरेको देन्द्खन्छ भने ८४ िटा स्थानीय तह (१९.३५%) मासूचनाको हक 
सम्बन्िी ऐन धनयमािली बमोन्द्जमको स्ितिःप्रकाशन नगरेको देन्द्खन्छ । 

 

२.५.८ प्रदान गररने सेिाहरूको विस्ततृ वििरण 
 

स्थानीय तहहरूमा प्रदान गररने सेिाहरूको विस्ततृ वििरणलाई (क)नराखेको (०), (ख) आांन्द्शक 
रूपमा मार राखेको (१) र (ग) सबै सेिाहरूको विस्ततृ वििरण अद्यािधिक गरी राखेको(२) मा 
छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नराखेको ० १४ ३.२३% 

८४

१२८
२२२

सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन धनयमािली बमोन्द्जमको स्ितिःप्रकाशन

नगरेको
स्ितिः प्रकाशन गनुयपने सूचना मध्ये कम्तीमा ५०% सूचना प्रकाशन र अद्यािधिक हनुे गरेको
सम्पूणय सूचना धनयधमत रूपमा प्रकाशन र अद्यािधिक हनुे गरेको
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आांन्द्शक रूपमा मार राखेको १ १९० ४३.७८% 

सबै सेिाहरूको विस्ततृ वििरण अद्यािधिक गरी राखेको २ २३० ५३.००% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २३० िटा स्थानीय तहहरू (५३.००%) मा प्रदान गररने सबै सेिाहरूको 
विस्ततृ वििरण अद्यािधिक गरी राखेकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी १९० िटा स्थानीय तहहरू 
(४३.७८%) मा प्रदान गररने सेिाहरूको वििरण आांन्द्शक रूपमा मार राखेकोदेन्द्खन्छ भने १४ िटा 
स्थानीय तह (३.२३%) मा प्रदान गररने सेिाहरूको विस्ततृ वििरणनराखेकोदेन्द्खन्छ । 

 

२.६पाधलकामा धडन्द्जटल साक्षरताको अिस्था 
 

स्थानीय तहहरूमा धडन्द्जटल साक्षरताको अिस्थाले स्थानीय तहहरूले प्रदान गने सेिाहरूलाई सूचना 
प्रविधिको माध्यमबाट प्रिाह गनय थप मद्दत गने देन्द्खन्छ । यसथय यस खण्डमाइन्टरनेटको पहुुँच, 
मोबाईलको पहुुँच र व्यिसायको करदाताहरूको धडन्द्जटल धबधलङन्द्शषयकहरूमास्थानीय तहहरूले प्रदान 
गरेको अङ्कभारहरूको आिारमा मूल्याङ्कन गररएको छ । 

२.६.१ इन्टरनेटको पहुुँच 
 

स्थानीय तहहरूमा इन्टरनेटको पहुुँचलाई (क)२५ प्रधतशत भन्दा कम घरिरुीमा(०), (ख) २५-५० 
प्रधतशत सम्म (१) र (ग) ५० प्रधतशत भन्दा बढी(२) मा छुयाईअङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा 
देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

१४

१९०२३०

प्रदान गररने सेिाहरूको विस्ततृ वििरण

नराखेको आांन्द्शक रूपमा मार राखेको सबै सेिाहरूको विस्ततृ वििरण अद्यािधिक गरी राखेको



63 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

२५ प्रधतशत भन्दा कम घरिरुीमा ० १५२ ३५.०२% 

२५-५० प्रधतशत सम्मघरिरुीमा १ १११ २५.५८% 

५० प्रधतशत भन्दा बढीघरिरुीमा २ १७१ ३९.४०% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम १७१ िटा स्थानीय तहहरू (३९.४०%) मा इन्टरनेटको पहुुँच५० 
प्रधतशत भन्दा बढी घरिरुीमा पगेुको देन्द्खन्छ । यसै गरी १११ िटा स्थानीय तहहरू (२५.५८%) 
मा २५-५० प्रधतशत घरिरुी सम्म पगेुको देन्द्खन्छ भने १५२ िटा स्थानीय तह (३५.०२%) मा 
२५ प्रधतशत भन्दा कम घरिरुीमा देन्द्खन्छ । 

 

२.६.२ मोबाईलको पहुुँच 

 

 

स्थानीय तहहरूमा मोबाईलको पहुुँचलाई (क)३० प्रधतशत भन्दा कम घरिरुीमा (०), (ख) ३० –
५० प्रधतशत सम्म (१) र (ग) ५० प्रधतशत भन्दा बढी (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि 
गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

१५२

१११

१७१

इन्टरनटेको पहुुँच

२५ प्रधतशत भन्दा कम घरिरुीमा २५-५० प्रधतशत सम्म घरिरुीमा ५० प्रधतशत भन्दा बढी घरिरुीमा
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अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

३० प्रधतशत भन्दा कम घरिरुीमा ० ११ २.५३% 

३० –५० प्रधतशत सम्म १ ३६ ८.२९% 

५० प्रधतशत भन्दा बढी २ ३८७ ८९.१७% 
जम्मा  ४३४  
 

 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३८७ िटा स्थानीय तहहरू (८९.१७%) मा मोबाइलको पहुुँच ५० 
प्रधतशत भन्दा बढी पगेुको देन्द्खन्छ । यसै गरी ३६ िटा स्थानीय तहहरू (८.२९%) मा ३० –
५० प्रधतशत सम्म पगेुको देन्द्खन्छ भने ११ िटा स्थानीय तह (२.५३%) मा ३० प्रधतशत भन्दा 
कम घरिरुीमा पगेुको देन्द्खन्छ । 

 

२.६.३ व्यिसायको करदाताहरूको धडन्द्जटल धबधलङ 

 

 

स्थानीय तहहरूमा व्यिसायको करदाताहरूको धडन्द्जटल धबधलङलाई (क)व्यिसाय करको दायरामा 
आएका व्यिसायीहरूले उपभोिाहरूलाई धडन्द्जटल धबल नददने गरेका (०), (ख) २५ प्रधतशतले 
सम्मले ददने गरेका (१) र (ग) ५० प्रधतशत भन्दा बढी (२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि 
गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको पाइयो । 

 

११ ३६

३८७

मोबाईलको पहुुँच

३० प्रधतशत भन्दा कम घरिरुीमा ३० – ५० प्रधतशत सम्म ५० प्रधतशत भन्दा बढी
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अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

व्यिसाय करको दायरामा आएका व्यिसायीहरूले 
उपभोिाहरूलाई धडन्द्जटल धबल नददने गरेका 

० २९७ ६८.४३% 

२५ प्रधतशतले सम्मले ददने गरेका १ ५८ १३.३६% 

२५ प्रधतशत भन्दा माधथ २ ७९ १८.२०% 
जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम २९७ िटा स्थानीय तहहरू (६८.४३%) मा व्यिसाय करको दायरामा 
आएका व्यिसायीहरूले उपभोिाहरूलाई धडन्द्जटल धबल नददने गरेकादेन्द्खन्छ । यसै गरी ५८ िटा 
स्थानीय तहहरू (१३.३६%) मा व्यिसाय करको दायरामा आएका व्यिसायीहरू मध्ये २५ 
प्रधतशतले सम्मले उपभोिाहरूलाई धडन्द्जटल धबल ददन े गरेकादेन्द्खन्छ भने ७९ िटा स्थानीय तह 
(१८.२०%) मा करको दायरामा आएका व्यिसायीहरू मध्ये २५ प्रधतशत भन्दा माधथले 
उपभोिाहरूलाई धडन्द्जटल धबल ददने गरेको देन्द्खन्छ । 

 

२.७सूचना प्रविधि सम्बन्िी नीधतगत व्यिस्था 
 

स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्िी नीधतगत व्यिस्थाले स्थानीय तहहरूले प्रदान गने 
सेिाहरूलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रिाह गनय कानूनी आिार प्रदान गने हनु्छ । यसथय यस 

२९७
५८

७९

व्यिसायको करदाताहरूको धडन्द्जटल धबधलङ

व्यिसाय करको दायरामा आएका व्यिसायीहरूले उपभोिाहरूलाई धडन्द्जटल धबल नददने गरेका
२५ प्रधतशतले सम्मले ददने गरेका
२५ प्रधतशत भन्दा माधथ
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खण्डमा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित स्थानीय ऐनको अिस्था र जनशन्द्िहरूको लाधग सूचना प्रविधि 
सम्बन्िी नीधतगत व्यिस्था न्द्शषयकहरूमा स्थानीय तहहरूले प्रदान गरेको अङ्कभारहरूको आिारमा 
मूल्याङ्कन गररएको छ । 

२.७.१ सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित स्थानीय ऐनको अिस्था 
 

स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित स्थानीय ऐनको अिस्थालाई (क)जारी नभएको (०), 
(ख) जारीमार भइ राजपरमा प्रकान्द्शत भएको तर कायायन्ियन नभएको (१) र (ग) जारी भइ 
कायायन्ियनमा ल्याइएको(२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण 
रहेको पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

जारी नभएको ० ४१५ ९५.६२% 

जारीमार भइ राजपरमा प्रकान्द्शत भएको तर कायायन्ियन 
नभएको 

१ ८ १.८४% 

जारी भइ कायायन्ियनमा ल्याइएको २ ११ २.५३% 

जम्मा  ४३४  
 

 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ४१५ िटा स्थानीय तहहरू (९५.६२%) मा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित 
स्थानीय ऐनजारी नभएकोदेन्द्खन्छ । यसै गरी ८ िटा स्थानीय तहहरू (१.८४%) मा सूचना 

४१५

८११

सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित स्थानीय ऐनको अिस्था

जारी नभएको जारीमार भइ राजपरमा प्रकान्द्शत भएको तर कायायन्ियन नभएको जारी भइ कायायन्ियनमा ल्याइएको
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प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित स्थानीय ऐन जारीमार भइ राजपरमा प्रकान्द्शत भएको तर कायायन्ियन 
नभएकोदेन्द्खन्छ भन े ११ िटा स्थानीय तह (२.५३%) मा सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित स्थानीय 
ऐनजारी भइ कायायन्ियनमा ल्याएको देन्द्खन्छ । 

 

२.७.२ जनशन्द्िहरूको लाधग सूचना प्रविधिसम्बन्िी नीधतगत व्यिस्था 
 

स्थानीय तहहरूमा जनशन्द्िहरूको लाधग सूचना प्रविधिसम्बन्िी नीधतगत व्यिस्थालाई 
(क)नगरेको(०), (ख) भएको तर राजपरमा प्रकान्द्शत नभएको (१) र (ग) भएको र राजपरमा 
प्रकाशन गररएको(२) मा छुयाई अङ्कभार ददन अनरुोि गररएकोमा देहाय बमोन्द्जमको वििरण रहेको 
पाइयो । 

 

 
अङ्कभार जम्मा स्थानीय 

तहहरू 
प्रधतशतमा 

नगरेको ० ३५१ ८०.८८% 

भएको तर राजपरमा प्रकान्द्शत नभएको १ ७२ १६.५९% 

भएको र राजपरमा प्रकाशन गररएको २ ११ २.५३% 

जम्मा  ४३४  
 

 
 

उपरोि तथ्याङ्क बमोन्द्जम ३५१ िटा स्थानीय तहहरू (८०.८८%) मा जनशन्द्िहरूको लाधग सूचना 
प्रविधिसम्बन्िी नीधतगत व्यिस्था नगरेको देन्द्खन्छ । यसै गरी ७२ िटा स्थानीय तहहरू 

३५१

७२

११

जनशन्द्िहरूको लाधग सूचना प्रविधि सम्बन्िी नीधतगत व्यिस्था

नगरेको भएको तर राजपरमा प्रकान्द्शत नभएको भएको र राजपरमा प्रकाशन गररएको



68 

(१६.५९%) मा जनशन्द्िहरूको लाधग सूचना प्रविधिसम्बन्िी नीधतगत व्यिस्था भएको तर राजपरमा 
प्रकान्द्शत नभएकोदेन्द्खन्छ भने ११ िटा स्थानीय तह (२.५३%) मा जनशन्द्िहरूको लाधग सूचना 
प्रविधिसम्बन्िी नीधतगत व्यिस्था भएको र राजपरमा प्रकाशन गररएको देन्द्खन्छ । 
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पररच्छेद ३ – स्थानीय तहहरूको समग्र मूल्याङ्कन 
 

माधथ उल्लेख गररएका विधभन्न ७ िटा क्षेरहरूमा ददइएका सूचकाङ्कको आिारमा स्थानीय तहहरूले 
प्रविि गरेको अङ्कभार बमोन्द्जम स्थानीय तहहरूको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा गदाय देहाय 
बमोन्द्जम रहेको छ । 

 

क्र.सां. प्रदेश न्द्जल्ला पाधलकाको प्रकार स्थानीय तहकोनाम कूल 
प्राप्ताङ्क 

१ कणायली प्रदेश रुकुम 
(पन्द्श्चमभाग) 

नगरपाधलका चौरजहारीनगरपाधलका, रुकुम (पन्द्श्चम 
भाग) 

८० 

२ गण्डकी प्रदेश स्याङजा नगरपाधलका िाधलङनगरपाधलका, स्याङजा ७८ 
३ बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नगरपाधलका कीधतयपरुनगरपाधलका, काठमाण्डौं ७८ 
४ बागमती प्रदेश न्द्चतिन नगरपाधलका खैरहनीनगरपाधलका, न्द्चतिन ७६ 
५ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली उपमहानगरपाधलका िनगढीउप-महानगरपाधलका, कैलाली ७६ 
६ बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका ज्िालामूखीगाउुँपाधलका, िाददङ ७५ 
७ प्रदेश नां. १ झापा नगरपाधलका कन्काईनगरपाधलका, झापा ७४ 
८ प्रदेश नां. २ रौतहट नगरपाधलका गौर नगरपाधलका, रौतहट ७३ 
९ गण्डकी प्रदेश कास्की महानगरपाधलका पोखरामहानगरपाधलका, कास्की ७१ 
१० लनु्द्म्बनी प्रदेश दाङ उपमहानगरपाधलका तलु्सीपरुउप-महानगरपाधलका, दाङ ७१ 
११ कणायली प्रदेश सल्यान नगरपाधलका शारदानगरपाधलका, सल्यान ७० 
१२ कणायली प्रदेश सखेुत नगरपाधलका गभुायकोटनगरपाधलका, सखेुत ६८ 
१३ प्रदेश नां. २ धसराहा गाउुँपाधलका सखिुानान्कारकट्टीगाउुँपाधलका, धसराहा ६८ 
१४ लनु्द्म्बनी प्रदेश बाुँके उपमहानगरपाधलका नेपालगञ्जउप-महानगरपाधलका, बाुँके ६८ 
१५ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम गाउुँपाधलका मेल्लेखगाउुँपाधलका, अछाम ६८ 
१६ गण्डकी प्रदेश निलपरासी 

(बदयघाटससु्ता 
पूिय) 

नगरपाधलका गैंडाकोटनगरपाधलका, निलपरासी 
(बदयघाटससु्ता पूिय) 

६७ 

१७ प्रदेश नां. १ झापा नगरपाधलका न्द्शिसताक्षीनगरपाधलका, झापा ६७ 
१८ प्रदेश नां. १ सांखिुासभा गाउुँपाधलका न्द्चन्द्चलागाउुँपाधलका, सांखिुासभा ६७ 
१९ प्रदेश नां. १ मोरङ गाउुँपाधलका ग्रामथानगाउुँपाधलका, मोरङ ६७ 
२० प्रदेश नां. १ मोरङ गाउुँपाधलका केराबारीगाउुँपाधलका, मोरङ ६७ 
२१ प्रदेश नां. २ धसराहा गाउुँपाधलका विष्ट्णुपरुगाउुँपाधलका, धसराहा ६७ 
२२ बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नगरपाधलका कागेश्वरी–मनोहरानगरपाधलका, 

काठमाण्डौं 
६७ 



70 

क्र.सां. प्रदेश न्द्जल्ला पाधलकाको प्रकार स्थानीय तहकोनाम कूल 
प्राप्ताङ्क 

२३ लनु्द्म्बनी प्रदेश दाङ गाउुँपाधलका बांगलाचलुीगाउुँपाधलका, दाङ ६७ 
२४ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली नगरपाधलका घोडाघोडीनगरपाधलका, कैलाली ६६ 
२५ लनु्द्म्बनी प्रदेश ्यूठान गाउुँपाधलका मल्लरानीगाउुँपाधलका, ्यूठान ६५ 
२६ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश डडेल्िरुा गाउुँपाधलका अजयमेरुगाउुँपाधलका, डडेल्िरुा ६५ 
२७ गण्डकी प्रदेश निलपरासी 

(बदयघाटससु्ता 
पूिय) 

नगरपाधलका देिचलुीनगरपाधलका, निलपरासी 
(बदयघाटससु्ता पूिय) 

६४ 

२८ गण्डकी प्रदेश तनहुुँ नगरपाधलका धभमादनगरपाधलका, तनहुुँ ६४ 
२९ प्रदेश नां. १ झापा गाउुँपाधलका हन्द्ल्दबारीगाउुँपाधलका, झापा ६४ 
३० प्रदेश नां. १ मोरङ नगरपाधलका रतिुामाईनगरपाधलका, मोरङ ६४ 
३१ प्रदेश नां. १ मोरङ गाउुँपाधलका जहदागाउुँपाधलका, मोरङ ६४ 
३२ प्रदेश नां. १ इलाम गाउुँपाधलका फाकफोकथमुगाउुँपाधलका, इलाम ६४ 
३३ बागमती प्रदेश धसन्िपुाल्चोक गाउुँपाधलका भोटेकोशीगाउुँपाधलका, धसन्िपुाल्चोक ६४ 
३४ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक नगरपाधलका पाांचखालनगरपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ६४ 
३५ लनु्द्म्बनी प्रदेश बाुँके गाउुँपाधलका जानकीगाउुँपाधलका, बाुँके ६४ 
३६ लनु्द्म्बनी प्रदेश रूपन्देही गाउुँपाधलका मायादेिीगाउुँपाधलका, रूपन्देही ६४ 
३७ लनु्द्म्बनी प्रदेश गलु्मी नगरपाधलका रेसुांगानगरपाधलका, गलु्मी ६४ 
३८ प्रदेश नां. १ झापा नगरपाधलका अजुयनिारानगरपाधलका, झापा ६३ 
३९ बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका बेनीघाटरोराङ्गगाउुँपाधलका, िाददङ ६३ 
४० बागमती प्रदेश मकिानपरु नगरपाधलका थाहा नगरपाधलका, मकिानपरु ६३ 
४१ बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नगरपाधलका टोखा नगरपाधलका, काठमाण्डौं ६३ 
४२ बागमती प्रदेश धसन्िपुाल्चोक नगरपाधलका चौतारासागाचोकगढी नगरपाधलका, 

धसन्िपुाल्चोक 
६३ 

४३ लनु्द्म्बनी प्रदेश रूपन्देही नगरपाधलका सैनामैनानगरपाधलका, रूपन्देही ६३ 
४४ लनु्द्म्बनी प्रदेश रूपन्देही नगरपाधलका देिदहनगरपाधलका, रूपन्देही ६३ 
४५ कणायली प्रदेश सखेुत नगरपाधलका पञ्चपरुीनगरपाधलका, सखेुत ६२ 
४६ गण्डकी प्रदेश लमजङु गाउुँपाधलका दोदीगाउुँपाधलका, लमजङु ६२ 
४७ गण्डकी प्रदेश स्याङजा गाउुँपाधलका आुँधिखोलागाउुँपाधलका, स्याङजा ६२ 
४८ प्रदेश नां. १ इलाम नगरपाधलका ईलाम नगरपाधलका, इलाम ६२ 
४९ प्रदेश नां. १ िनकुटा नगरपाधलका िनकुटानगरपाधलका, िनकुटा ६२ 
५० लनु्द्म्बनी प्रदेश कवपलबस्त ु नगरपाधलका न्द्शिराजनगरपाधलका, कवपलबस्त ु ६२ 
५१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम गाउुँपाधलका बान्नीगढीजयगढगाउुँपाधलका, अछाम ६२ 
५२ कणायली प्रदेश जमु्ला गाउुँपाधलका धसांजागाउुँपाधलका, जमु्ला ६१ 
५३ गण्डकी प्रदेश मनाङ गाउुँपाधलका चामेगाउुँपाधलका, मनाङ ६१ 
५४ प्रदेश नां. १ खोटाङ गाउुँपाधलका िराहपोखरीगाउुँपाधलका, खोटाङ ६१ 
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५५ प्रदेश नां. १ झापा नगरपाधलका दमक नगरपाधलका, झापा ६१ 
५६ प्रदेश नां. २ महोत्तरी नगरपाधलका रामगोपालपरुनगरपाधलका, महोत्तरी ६१ 
५७ बागमती प्रदेश धसन्िलुी गाउुँपाधलका मररणगाउुँपाधलका, धसन्िलुी ६१ 
५८ बागमती प्रदेश न्द्चतिन महानगरपाधलका भरतपरुमहानगरपाधलका, न्द्चतिन ६१ 
५९ लनु्द्म्बनी प्रदेश दाङ गाउुँपाधलका बबईगाउुँपाधलका, दाङ ६१ 
६० लनु्द्म्बनी प्रदेश रूपन्देही गाउुँपाधलका कन्चनगाउुँपाधलका, रूपन्देही ६१ 
६१ लनु्द्म्बनी प्रदेश रोल्पा गाउुँपाधलका गांगादेिगाउुँपाधलका, रोल्पा ६१ 
६२ लनु्द्म्बनी प्रदेश गलु्मी गाउुँपाधलका रुरुक्षेरगाउुँपाधलका, गलु्मी ६१ 
६३ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली नगरपाधलका गोदािरीनगरपाधलका, कैलाली ६१ 
६४ गण्डकी प्रदेश बाग्लङु गाउुँपाधलका काठेखोलागाउुँपाधलका, बाग्लङु ६० 
६५ गण्डकी प्रदेश गोरखा गाउुँपाधलका धसरानचोकगाउुँपाधलका, गोरखा ६० 
६६ प्रदेश नां. १ सनुसरी गाउुँपाधलका देिानगञ्जगाउुँपाधलका, सनुसरी ६० 
६७ प्रदेश नां. २ बारा गाउुँपाधलका सिुणयगाउुँपाधलका, बारा ६० 
६८ बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका नेराितीडबजोङगाउुँपाधलका, िाददङ ६० 
६९ बागमती प्रदेश धसन्िलुी नगरपाधलका कमलामाईनगरपाधलका, धसन्िलुी ६० 
७० लनु्द्म्बनी प्रदेश गलु्मी गाउुँपाधलका माधलकागाउुँपाधलका, गलु्मी ६० 
७१ लनु्द्म्बनी प्रदेश दाङ नगरपाधलका लमही नगरपाधलका, दाङ ६० 
७२ कणायली प्रदेश रुकुम 

(पन्द्श्चमभाग) 
नगरपाधलका मधुसकोटनगरपाधलका, रुकुम (पन्द्श्चम 

भाग) 
५९ 

७३ गण्डकी प्रदेश स्याङजा नगरपाधलका पतुलीबजारनगरपाधलका, स्याङजा ५९ 
७४ प्रदेश नां. १ मोरङ गाउुँपाधलका िनपालथानगाउुँपाधलका, मोरङ ५९ 
७५ प्रदेश नां. २ सप्तरी नगरपाधलका राजविराजनगरपाधलका, सप्तरी ५९ 
७६ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक नगरपाधलका बनेपानगरपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ५९ 
७७ बागमती प्रदेश लधलतपरु महानगरपाधलका लधलतपरुमहानगरपाधलका, लधलतपरु ५९ 
७८ बागमती प्रदेश दोलखा नगरपाधलका धभमेश्वरनगरपाधलका, दोलखा ५९ 
७९ लनु्द्म्बनी प्रदेश बददयया नगरपाधलका गलुररयानगरपाधलका, बददयया ५९ 
८० लनु्द्म्बनी प्रदेश रोल्पा गाउुँपाधलका माडीगाउुँपाधलका, रोल्पा ५९ 
८१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम गाउुँपाधलका ढकारीगाउुँपाधलका, अछाम ५९ 
८२ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश डोटी नगरपाधलका न्द्शखर नगरपाधलका, डोटी ५९ 
८३ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली नगरपाधलका वटकापरुनगरपाधलका, कैलाली ५९ 
८४ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम गाउुँपाधलका तमुायखाुँदगाउुँपाधलका, अछाम ५९ 
८५ गण्डकी प्रदेश कास्की गाउुँपाधलका माछापछेु्रगाउुँपाधलका, कास्की ५८ 
८६ प्रदेश नां. १ पाुँचथर गाउुँपाधलका फाल्गनुन्दगाउुँपाधलका, पाुँचथर ५८ 
८७ प्रदेश नां. १ सांखिुासभा नगरपाधलका िमयदेिीनगरपाधलका, सांखिुासभा ५८ 
८८ प्रदेश नां. २ धसराहा नगरपाधलका धमचैयानगरपाधलका, धसराहा ५८ 
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८९ बागमती प्रदेश िाददङ नगरपाधलका नीलकण्ठनगरपाधलका, िाददङ ५८ 
९० बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका गजरुीगाउुँपाधलका, िाददङ ५८ 
९१ बागमती प्रदेश धसन्िपुाल्चोक नगरपाधलका मेलम्चीनगरपाधलका, धसन्िपुाल्चोक ५८ 
९२ लनु्द्म्बनी प्रदेश अघायखाुँची नगरपाधलका न्द्शतगांगानगरपाधलका, अघायखाुँची ५८ 
९३ लनु्द्म्बनी प्रदेश बाुँके गाउुँपाधलका खजरुागाउुँपाधलका, बाुँके ५८ 
९४ लनु्द्म्बनी प्रदेश दाङ उपमहानगरपाधलका घोराहीउप-महानगरपाधलका, दाङ ५८ 
९५ लनु्द्म्बनी प्रदेश निलपरासी 

(बदयघाटससु्ता 
पन्द्श्चम) 

गाउुँपाधलका सरािलगाउुँपाधलका, निलपरासी 
(बदयघाटससु्ता पन्द्श्चम) 

५८ 

९६ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश दाच ुयला गाउुँपाधलका दहुुुँगाउुँपाधलका, दाच ुयला ५८ 
९७ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली गाउुँपाधलका जानकीगाउुँपाधलका, कैलाली ५८ 
९८ गण्डकी प्रदेश कास्की गाउुँपाधलका अन्नपूणयगाउुँपाधलका, कास्की ५७ 
९९ गण्डकी प्रदेश स्याङजा गाउुँपाधलका कालीगण्डकीगाउुँपाधलका, स्याङजा ५७ 
१०० प्रदेश नां. १ इलाम नगरपाधलका देउमाईनगरपाधलका, इलाम ५७ 
१०१ प्रदेश नां. १ भोजपरु नगरपाधलका भोजपरुनगरपाधलका, भोजपरु ५७ 
१०२ प्रदेश नां. १ सनुसरी उपमहानगरपाधलका इटहरीउप-महानगरपाधलका, सनुसरी ५७ 
१०३ प्रदेश नां. १ सनुसरी गाउुँपाधलका गढी गाउुँपाधलका, सनुसरी ५७ 
१०४ प्रदेश नां. १ खोटाङ नगरपाधलका हलेसीतिुाचङुनगरपाधलका, खोटाङ ५७ 
१०५ प्रदेश नां. १ ता्लेजङु गाउुँपाधलका पाधथभरायाङ्िरकगाउुँपाधलका, 

ता्लेजङु 
५७ 

१०६ प्रदेश नां. २ धसराहा नगरपाधलका िनगढीमाईनगरपाधलका, धसराहा ५७ 
१०७ प्रदेश नां. २ महोत्तरी नगरपाधलका बददयबासनगरपाधलका, महोत्तरी ५७ 
१०८ बागमती प्रदेश धसन्िपुाल्चोक नगरपाधलका िाह्रविसेनगरपाधलका, धसन्िपुाल्चोक ५७ 
१०९ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक नगरपाधलका मण्डनदेउपरुनगरपाधलका, 

काभ्रपेलाञ्चोक 
५७ 

११० बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक नगरपाधलका िधुलखेलनगरपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ५७ 
१११ बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नगरपाधलका गोकणेश्वरनगरपाधलका, काठमाण्डौं ५७ 
११२ लनु्द्म्बनी प्रदेश पाल्पा गाउुँपाधलका बगनासकालीगाउुँपाधलका, पाल्पा ५७ 
११३ लनु्द्म्बनी प्रदेश कवपलबस्त ु गाउुँपाधलका मायादेिीगाउुँपाधलका, कवपलबस्त ु ५७ 
११४ लनु्द्म्बनी प्रदेश दाङ गाउुँपाधलका गढिागाउुँपाधलका, दाङ ५७ 
११५ लनु्द्म्बनी प्रदेश बाुँके नगरपाधलका कोहलपरुनगरपाधलका, बाुँके ५७ 
११६ कणायली प्रदेश काधलकोट गाउुँपाधलका शभु काधलकागाउुँपाधलका, काधलकोट ५६ 
११७ प्रदेश नां. १ खोटाङ गाउुँपाधलका केवपलासगढीगाउुँपाधलका, खोटाङ ५६ 
११८ प्रदेश नां. १ िनकुटा गाउुँपाधलका साुँगरुीगढीगाउुँपाधलका, िनकुटा ५६ 
११९ प्रदेश नां. १ झापा गाउुँपाधलका कचनकिलगाउुँपाधलका, झापा ५६ 
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१२० प्रदेश नां. २ रौतहट नगरपाधलका चन्िपरुनगरपाधलका, रौतहट ५६ 
१२१ प्रदेश नां. २ सप्तरी नगरपाधलका डाक्नेश्वरीनगरपाधलका, सप्तरी ५६ 
१२२ प्रदेश नां. २ धसराहा गाउुँपाधलका लक्ष्मीपरुपतारीगाउुँपाधलका, धसराहा ५६ 
१२३ प्रदेश नां. २ बारा नगरपाधलका धनजगढनगरपाधलका, बारा ५६ 
१२४ बागमती प्रदेश रामेछाप गाउुँपाधलका सनुापधतगाउुँपाधलका, रामेछाप ५६ 
१२५ बागमती प्रदेश न्द्चतिन नगरपाधलका रत्ननगरनगरपाधलका, न्द्चतिन ५६ 
१२६ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक नगरपाधलका नमोबदु्धनगरपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ५६ 
१२७ बागमती प्रदेश धसन्िपुाल्चोक गाउुँपाधलका सनुकोशीगाउुँपाधलका, धसन्िुपाल्चोक ५६ 
१२८ बागमती प्रदेश न्द्चतिन नगरपाधलका माडी नगरपाधलका, न्द्चतिन ५६ 
१२९ लनु्द्म्बनी प्रदेश गलु्मी गाउुँपाधलका इस्मागाउुँपाधलका, गलु्मी ५६ 
१३० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली गाउुँपाधलका जोशीपरुगाउुँपाधलका, कैलाली ५६ 
१३१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम नगरपाधलका मांगलसेननगरपाधलका, अछाम ५६ 
१३२ कणायली प्रदेश दैलेख गाउुँपाधलका महाबगुाउुँपाधलका, दैलेख ५५ 
१३३ गण्डकी प्रदेश पियत गाउुँपाधलका जलजलागाउुँपाधलका, पियत ५५ 
१३४ गण्डकी प्रदेश स्याङजा नगरपाधलका भीरकोटनगरपाधलका, स्याङजा ५५ 
१३५ गण्डकी प्रदेश गोरखा नगरपाधलका पालङुटारनगरपाधलका, गोरखा ५५ 
१३६ प्रदेश नां. १ झापा गाउुँपाधलका गौररगांजगाउुँपाधलका, झापा ५५ 
१३७ प्रदेश नां. १ मोरङ महानगरपाधलका विराटनगरमहानगरपाधलका, मोरङ ५५ 
१३८ प्रदेश नां. १ इलाम गाउुँपाधलका चलुाचलुीगाउुँपाधलका, इलाम ५५ 
१३९ प्रदेश नां. २ सप्तरी गाउुँपाधलका रुपनीगाउुँपाधलका, सप्तरी ५५ 
१४० बागमती प्रदेश न्द्चतिन गाउुँपाधलका इच्छाकामनागाउुँपाधलका, न्द्चतिन ५५ 
१४१ बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नगरपाधलका शांखरापरुनगरपाधलका, काठमाण्डौं ५५ 
१४२ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक गाउुँपाधलका रोशीगाउुँपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ५५ 
१४३ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश डडेल्िरुा गाउुँपाधलका निदगुायगाउुँपाधलका, डडेल्िुरा ५५ 
१४४ गण्डकी प्रदेश पियत नगरपाधलका फलेिासनगरपाधलका, पियत ५४ 
१४५ प्रदेश नां. १ मोरङ नगरपाधलका उलायबारीनगरपाधलका, मोरङ ५४ 
१४६ प्रदेश नां. १ ओखलढुांगा गाउुँपाधलका धलखगुाउुँपाधलका, ओखलढुांगा ५४ 
१४७ प्रदेश नां. १ ओखलढुांगा गाउुँपाधलका न्द्खजीदेम्िागाउुँपाधलका, ओखलढुांगा ५४ 
१४८ प्रदेश नां. १ झापा गाउुँपाधलका बदु्धशान्द्न्तगाउुँपाधलका, झापा ५४ 
१४९ प्रदेश नां. १ सांखिुासभा नगरपाधलका चैनपरुनगरपाधलका, सांखिुासभा ५४ 
१५० प्रदेश नां. १ झापा नगरपाधलका वितायमोडनगरपाधलका, झापा ५४ 
१५१ प्रदेश नां. २ सलायही गाउुँपाधलका चक्रघट्टागाउुँपाधलका, सलायही ५४ 
१५२ प्रदेश नां. २ सलायही नगरपाधलका बागमतीनगरपाधलका, सलायही ५४ 
१५३ बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका धसद्धलेकगाउुँपाधलका, िाददङ ५४ 
१५४ बागमती प्रदेश दोलखा गाउुँपाधलका विगगुाउुँपाधलका, दोलखा ५४ 
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१५५ लनु्द्म्बनी प्रदेश ्यूठान गाउुँपाधलका माण्डिीगाउुँपाधलका, ्यूठान ५४ 
१५६ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बैतडी नगरपाधलका दशरथचन्दनगरपाधलका, बैतडी ५४ 
१५७ गण्डकी प्रदेश स्याङजा गाउुँपाधलका धबरुिागाउुँपाधलका, स्याङजा ५३ 
१५८ गण्डकी प्रदेश लमजङु नगरपाधलका मध्यनेपालनगरपाधलका, लमजङु ५३ 
१५९ प्रदेश नां. १ झापा नगरपाधलका भिपरुनगरपाधलका, झापा ५३ 
१६० प्रदेश नां. २ रौतहट नगरपाधलका परोहानगरपाधलका, रौतहट ५३ 
१६१ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक गाउुँपाधलका चौंरीदेउरालीगाउुँपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ५३ 
१६२ बागमती प्रदेश रामेछाप नगरपाधलका रामेछापनगरपाधलका, रामेछाप ५३ 
१६३ बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका गङ्गाजमनुागाउुँपाधलका, िाददङ ५३ 
१६४ बागमती प्रदेश दोलखा गाउुँपाधलका शैलङु्गगाउुँपाधलका, दोलखा ५३ 
१६५ बागमती प्रदेश रसिुा गाउुँपाधलका काधलकागाउुँपाधलका, रसिुा ५३ 
१६६ बागमती प्रदेश रसिुा गाउुँपाधलका नौकुण्डगाउुँपाधलका, रसिुा ५३ 
१६७ लनु्द्म्बनी प्रदेश पाल्पा गाउुँपाधलका पूियखोलागाउुँपाधलका, पाल्पा ५३ 
१६८ लनु्द्म्बनी प्रदेश रूपन्देही गाउुँपाधलका मचयिारीगाउुँपाधलका, रूपन्देही ५३ 
१६९ लनु्द्म्बनी प्रदेश ्यूठान गाउुँपाधलका गौमखुीगाउुँपाधलका, ्यूठान ५३ 
१७० गण्डकी प्रदेश स्याङजा नगरपाधलका चापाकोटनगरपाधलका, स्याङजा ५२ 
१७१ गण्डकी प्रदेश बाग्लङु गाउुँपाधलका धनसीखोलागाउुँपाधलका, बाग्लङु ५२ 
१७२ प्रदेश नां. १ भोजपरु गाउुँपाधलका पौिादङु्मागाउुँपाधलका, भोजपरु ५२ 
१७३ प्रदेश नां. १ उदयपरु नगरपाधलका धरयगुानगरपाधलका, उदयपरु ५२ 
१७४ प्रदेश नां. १ सांखिुासभा गाउुँपाधलका मकालगुाउुँपाधलका, सांखुिासभा ५२ 
१७५ प्रदेश नां. १ पाुँचथर गाउुँपाधलका वहधलहाङगाउुँपाधलका, पाुँचथर ५२ 
१७६ प्रदेश नां. १ खोटाङ गाउुँपाधलका ऐसेलखुकय गाउुँपाधलका, खोटाङ ५२ 
१७७ प्रदेश नां. १ इलाम नगरपाधलका सयुोदयनगरपाधलका, इलाम ५२ 
१७८ बागमती प्रदेश धसन्िलुी गाउुँपाधलका सनुकोशीगाउुँपाधलका, धसन्िलुी ५२ 
१७९ बागमती प्रदेश न्द्चतिन नगरपाधलका राप्तीनगरपाधलका, न्द्चतिन ५२ 
१८० लनु्द्म्बनी प्रदेश अघायखाुँची नगरपाधलका सन्द्न्िखकय नगरपाधलका, अघायखाुँची ५२ 
१८१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश डडेल्िरुा गाउुँपाधलका गन्यापिरुागाउुँपाधलका, डडेल्िरुा ५२ 
१८२ कणायली प्रदेश दैलेख नगरपाधलका नारायणनगरपाधलका, दैलेख ५१ 
१८३ कणायली प्रदेश सखेुत गाउुँपाधलका बराहतालगाउुँपाधलका, सखेुत ५१ 
१८४ गण्डकी प्रदेश तनहुुँ नगरपाधलका व्यासनगरपाधलका, तनहुुँ ५१ 
१८५ गण्डकी प्रदेश गोरखा गाउुँपाधलका गण्डकीगाउुँपाधलका, गोरखा ५१ 
१८६ गण्डकी प्रदेश निलपरासी 

(बदयघाटससु्ता 
पूिय) 

गाउुँपाधलका धबनयी धरिेणीगाउुँपाधलका, निलपरासी 
(बदयघाटससु्ता पूिय) 

५१ 

१८७ गण्डकी प्रदेश मसु्ताङ गाउुँपाधलका घरपझोङगाउुँपाधलका, मसु्ताङ ५१ 
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१८८ प्रदेश नां. १ खोटाङ गाउुँपाधलका खोटेहाङगाउुँपाधलका, खोटाङ ५१ 
१८९ प्रदेश नां. १ तेह्रथमु नगरपाधलका म्याङलङुनगरपाधलका, तेह्रथमु ५१ 
१९० प्रदेश नां. १ पाुँचथर गाउुँपाधलका तमु्िेिागाउुँपाधलका, पाुँचथर ५१ 
१९१ प्रदेश नां. २ बारा नगरपाधलका पचरौतानगरपाधलका, बारा ५१ 
१९२ प्रदेश नां. २ सप्तरी नगरपाधलका कञ्चनरुपनगरपाधलका, सप्तरी ५१ 
१९३ बागमती प्रदेश धसन्िपुाल्चोक गाउुँपाधलका ईन्िाितीगाउुँपाधलका, धसन्िपुाल्चोक ५१ 
१९४ बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका खधनयाबासगाउुँपाधलका, िाददङ ५१ 
१९५ लनु्द्म्बनी प्रदेश बददयया नगरपाधलका मििुननगरपाधलका, बददयया ५१ 
१९६ लनु्द्म्बनी प्रदेश पाल्पा गाउुँपाधलका माथागढीगाउुँपाधलका, पाल्पा ५१ 
१९७ लनु्द्म्बनी प्रदेश रोल्पा नगरपाधलका रोल्पानगरपाधलका, रोल्पा ५१ 
१९८ लनु्द्म्बनी प्रदेश दाङ गाउुँपाधलका शान्द्न्तनगरगाउुँपाधलका, दाङ ५१ 
१९९ लनु्द्म्बनी प्रदेश कवपलबस्त ु गाउुँपाधलका यसोिरागाउुँपाधलका, कवपलबस्त ु ५१ 
२०० लनु्द्म्बनी प्रदेश गलु्मी गाउुँपाधलका छरकोटगाउुँपाधलका, गलु्मी ५१ 
२०१ कणायली प्रदेश रुकुम 

(पन्द्श्चमभाग) 
गाउुँपाधलका धरिेणीगाउुँपाधलका, रुकुम (पन्द्श्चम 

भाग) 
५० 

२०२ कणायली प्रदेश जाजरकोट नगरपाधलका भेरी नगरपाधलका, जाजरकोट ५० 
२०३ कणायली प्रदेश हमु्ला गाउुँपाधलका धसमकोटगाउुँपाधलका, हमु्ला ५० 
२०४ गण्डकी प्रदेश निलपरासी 

(बदयघाटससु्ता 
पूिय) 

नगरपाधलका मध्यविन्दनुगरपाधलका, निलपरासी 
(बदयघाटससु्ता पूिय) 

५० 

२०५ प्रदेश नां. १ पाुँचथर गाउुँपाधलका फालेलङुगाउुँपाधलका, पाुँचथर ५० 
२०६ प्रदेश नां. १ सनुसरी नगरपाधलका रामिनुीनगरपाधलका, सनुसरी ५० 
२०७ प्रदेश नां. १ िनकुटा गाउुँपाधलका सवहदभधुमगाउुँपाधलका, िनकुटा ५० 
२०८ प्रदेश नां. १ ओखलढुांगा गाउुँपाधलका न्द्चशांखगुढीगाउुँपाधलका, ओखलढुांगा ५० 
२०९ प्रदेश नां. २ सलायही नगरपाधलका हररपिुायनगरपाधलका, सलायही ५० 
२१० प्रदेश नां. २ िनषुा नगरपाधलका गणेशमान–चारनाथनगरपाधलका, िनषुा ५० 
२११ बागमती प्रदेश निुाकोट गाउुँपाधलका तादीगाउुँपाधलका, निुाकोट ५० 
२१२ बागमती प्रदेश लधलतपरु नगरपाधलका गोदािरीनगरपाधलका, लधलतपरु ५० 
२१३ बागमती प्रदेश निुाकोट गाउुँपाधलका सयुयगढीगाउुँपाधलका, निुाकोट ५० 
२१४ बागमती प्रदेश धसन्िलुी गाउुँपाधलका गोलन्जोरगाउुँपाधलका, धसन्िलुी ५० 
२१५ लनु्द्म्बनी प्रदेश बददयया गाउुँपाधलका बढैयातालगाउुँपाधलका, बददयया ५० 
२१६ कणायली प्रदेश जमु्ला गाउुँपाधलका कनकासनु्दरीगाउुँपाधलका, जमु्ला ४९ 
२१७ कणायली प्रदेश दैलेख गाउुँपाधलका नौमलेुगाउुँपाधलका, दैलेख ४९ 
२१८ गण्डकी प्रदेश बाग्लङु गाउुँपाधलका िरेङगाउुँपाधलका, बाग्लङु ४९ 
२१९ गण्डकी प्रदेश म्याग्दी नगरपाधलका बेनी नगरपाधलका, म्याग्दी ४९ 
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२२० प्रदेश नां. २ रौतहट नगरपाधलका माििनारायणनगरपाधलका, रौतहट ४९ 
२२१ प्रदेश नां. २ िनषुा नगरपाधलका धमधथलानगरपाधलका, िनषुा ४९ 
२२२ प्रदेश नां. २ पसाय महानगरपाधलका िीरगञ्जमहानगरपाधलका, पसाय ४९ 
२२३ प्रदेश नां. २ धसराहा नगरपाधलका सखुीपरुनगरपाधलका, धसराहा ४९ 
२२४ बागमती प्रदेश दोलखा गाउुँपाधलका िैतेश्वरगाउुँपाधलका, दोलखा ४९ 
२२५ लनु्द्म्बनी प्रदेश रूपन्देही उपमहानगरपाधलका बटुिलउप-महानगरपाधलका, रूपन्देही ४९ 
२२६ लनु्द्म्बनी प्रदेश ्यूठान नगरपाधलका ्यूठाननगरपाधलका, ्यूठान ४९ 
२२७ लनु्द्म्बनी प्रदेश निलपरासी 

(बदयघाटससु्ता 
पन्द्श्चम) 

नगरपाधलका बदयघाटनगरपाधलका, निलपरासी 
(बदयघाटससु्ता पन्द्श्चम) 

४९ 

२२८ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली नगरपाधलका लन्द्म्कचहुानगरपाधलका, कैलाली ४९ 
२२९ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बाजरुा नगरपाधलका बढुीगांगानगरपाधलका, बाजरुा ४९ 
२३० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कञ्चनपरु गाउुँपाधलका लालझाडीगाउुँपाधलका, कञ्चनपरु ४९ 
२३१ कणायली प्रदेश सखेुत गाउुँपाधलका धसम्तागाउुँपाधलका, सखेुत ४८ 
२३२ गण्डकी प्रदेश तनहुुँ नगरपाधलका भान ुनगरपाधलका, तनहुुँ ४८ 
२३३ गण्डकी प्रदेश म्याग्दी गाउुँपाधलका ििलाधगरीगाउुँपाधलका, म्याग्दी ४८ 
२३४ प्रदेश नां. १ भोजपरु गाउुँपाधलका टेम्केमैयङुगाउुँपाधलका, भोजपरु ४८ 
२३५ प्रदेश नां. १ इलाम गाउुँपाधलका माङसेबङुगाउुँपाधलका, इलाम ४८ 
२३६ प्रदेश नां. २ महोत्तरी नगरपाधलका भुँगाहानगरपाधलका, महोत्तरी ४८ 
२३७ बागमती प्रदेश मकिानपरु गाउुँपाधलका बकैयागाउुँपाधलका, मकिानपरु ४८ 
२३८ बागमती प्रदेश निुाकोट गाउुँपाधलका ककनीगाउुँपाधलका, निुाकोट ४८ 
२३९ लनु्द्म्बनी प्रदेश ्यूठान गाउुँपाधलका ऐराितीगाउुँपाधलका, ्यूठान ४८ 
२४० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम गाउुँपाधलका चौरपाटीगाउुँपाधलका, अछाम ४८ 
२४१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कञ्चनपरु नगरपाधलका धभमदत्तनगरपाधलका, कञ्चनपरु ४८ 
२४२ कणायली प्रदेश काधलकोट गाउुँपाधलका नरहररनाथगाउुँपाधलका, काधलकोट ४७ 
२४३ कणायली प्रदेश सखेुत नगरपाधलका भेरीगांगानगरपाधलका, सखेुत ४७ 
२४४ कणायली प्रदेश डोल्पा गाउुँपाधलका छाकायताङसोङगाउुँपाधलका, डोल्पा ४७ 
२४५ गण्डकी प्रदेश स्याङजा गाउुँपाधलका हररनासगाउुँपाधलका, स्याङजा ४७ 
२४६ गण्डकी प्रदेश गोरखा गाउुँपाधलका धभमसेनथापागाउुँपाधलका, गोरखा ४७ 
२४७ प्रदेश नां. १ सनुसरी नगरपाधलका दहुिीनगरपाधलका, सनुसरी ४७ 
२४८ प्रदेश नां. १ मोरङ गाउुँपाधलका कानेपोखरीगाउुँपाधलका, मोरङ ४७ 
२४९ प्रदेश नां. १ उदयपरु नगरपाधलका चौदण्डीगढीनगरपाधलका, उदयपरु ४७ 
२५० प्रदेश नां. १ तेह्रथमु गाउुँपाधलका आठराईगाउुँपाधलका, तेह्रथमु ४७ 
२५१ प्रदेश नां. १ पाुँचथर गाउुँपाधलका याङिरकगाउुँपाधलका, पाुँचथर ४७ 
२५२ प्रदेश नां. १ पाुँचथर गाउुँपाधलका कुम्मायकगाउुँपाधलका, पाुँचथर ४७ 
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२५३ प्रदेश नां. २ बारा नगरपाधलका कोल्हिीनगरपाधलका, बारा ४७ 
२५४ प्रदेश नां. २ पसाय नगरपाधलका पोखररयानगरपाधलका, पसाय ४७ 
२५५ प्रदेश नां. २ महोत्तरी नगरपाधलका मवटहानीनगरपाधलका, महोत्तरी ४७ 
२५६ प्रदेश नां. २ सलायही नगरपाधलका लालबन्दीनगरपाधलका, सलायही ४७ 
२५७ प्रदेश नां. २ सप्तरी गाउुँपाधलका बलान-विहलुगाउुँपाधलका, सप्तरी ४७ 
२५८ बागमती प्रदेश िाददङ नगरपाधलका िनुीबेंसीनगरपाधलका, िाददङ ४७ 
२५९ लनु्द्म्बनी प्रदेश पाल्पा गाउुँपाधलका रैनादेिीछहरागाउुँपाधलका, पाल्पा ४७ 
२६० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बैतडी गाउुँपाधलका डीलासैनीगाउुँपाधलका, बैतडी ४७ 
२६१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कञ्चनपरु नगरपाधलका बेदकोटनगरपाधलका, कञ्चनपरु ४७ 
२६२ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली नगरपाधलका भजनी नगरपाधलका, कैलाली ४७ 
२६३ गण्डकी प्रदेश म्याग्दी गाउुँपाधलका मांगलागाउुँपाधलका, म्याग्दी ४६ 
२६४ प्रदेश नां. १ झापा गाउुँपाधलका बाह्रदशीगाउुँपाधलका, झापा ४६ 
२६५ प्रदेश नां. १ िनकुटा नगरपाधलका पान्द्ििासनगरपाधलका, िनकुटा ४६ 
२६६ बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका थाके्रगाउुँपाधलका, िाददङ ४६ 
२६७ बागमती प्रदेश धसन्िलुी गाउुँपाधलका तीनपाटनगाउुँपाधलका, धसन्िलुी ४६ 
२६८ बागमती प्रदेश निुाकोट नगरपाधलका विदरुनगरपाधलका, निुाकोट ४६ 
२६९ लनु्द्म्बनी प्रदेश रोल्पा गाउुँपाधलका लङुग्रीगाउुँपाधलका, रोल्पा ४६ 
२७० लनु्द्म्बनी प्रदेश रूपन्देही गाउुँपाधलका कोटहीमाईगाउुँपाधलका, रूपन्देही ४६ 
२७१ लनु्द्म्बनी प्रदेश कवपलबस्त ु गाउुँपाधलका शदु्धोिनगाउुँपाधलका, कवपलबस्त ु ४६ 
२७२ लनु्द्म्बनी प्रदेश रोल्पा गाउुँपाधलका सनुछहरीगाउुँपाधलका, रोल्पा ४६ 
२७३ लनु्द्म्बनी प्रदेश कवपलबस्त ु गाउुँपाधलका विजयनगरगाउुँपाधलका, कवपलबस्त ु ४६ 
२७४ लनु्द्म्बनी प्रदेश बाुँके गाउुँपाधलका नरैनापरुगाउुँपाधलका, बाुँके ४६ 
२७५ लनु्द्म्बनी प्रदेश दाङ गाउुँपाधलका राप्तीगाउुँपाधलका, दाङ ४६ 
२७६ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बैतडी गाउुँपाधलका दोगडाकेदारगाउुँपाधलका, बैतडी ४६ 
२७७ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली गाउुँपाधलका चरेुगाउुँपाधलका, कैलाली ४६ 
२७८ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बैतडी नगरपाधलका मेलौलीनगरपाधलका, बैतडी ४६ 
२७९ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बाजरुा नगरपाधलका बधडमाधलकानगरपाधलका, बाजरुा ४६ 
२८० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बाजरुा गाउुँपाधलका स्िामीकाधतयकखापरगाउुँपाधलका, बाजरुा ४६ 
२८१ कणायली प्रदेश जाजरकोट गाउुँपाधलका कुसेगाउुँपाधलका, जाजरकोट ४५ 
२८२ कणायली प्रदेश काधलकोट नगरपाधलका रास्कोटनगरपाधलका, काधलकोट ४५ 
२८३ कणायली प्रदेश सखेुत गाउुँपाधलका चौकुनेगाउुँपाधलका, सखेुत ४५ 
२८४ गण्डकी प्रदेश बाग्लङु गाउुँपाधलका तमानखोलागाउुँपाधलका, बाग्लङु ४५ 
२८५ गण्डकी प्रदेश गोरखा गाउुँपाधलका अन्द्जरकोटगाउुँपाधलका, गोरखा ४५ 
२८६ प्रदेश नां. १ खोटाङ गाउुँपाधलका साकेलागाउुँपाधलका, खोटाङ ४५ 
२८७ प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका धछपहरमाईगाउुँपाधलका, पसाय ४५ 
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२८८ प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका िोबीनीगाउुँपाधलका, पसाय ४५ 
२८९ प्रदेश नां. २ रौतहट नगरपाधलका राजदेिीनगरपाधलका, रौतहट ४५ 
२९० बागमती प्रदेश मकिानपरु गाउुँपाधलका ईन्िसरोिरगाउुँपाधलका, मकिानपरु ४५ 
२९१ लनु्द्म्बनी प्रदेश रोल्पा गाउुँपाधलका रुन्टीगढीगाउुँपाधलका, रोल्पा ४५ 
२९२ लनु्द्म्बनी प्रदेश बददयया गाउुँपाधलका गेरुिागाउुँपाधलका, बददयया ४५ 
२९३ लनु्द्म्बनी प्रदेश पाल्पा नगरपाधलका रामपरुनगरपाधलका, पाल्पा ४५ 
२९४ लनु्द्म्बनी प्रदेश बाुँके गाउुँपाधलका बैजनाथगाउुँपाधलका, बाुँके ४५ 
२९५ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश दाच ुयला गाउुँपाधलका माधलकाजुयनगाउुँपाधलका, दाच ुयला ४५ 
२९६ कणायली प्रदेश दैलेख गाउुँपाधलका भैरिीगाउुँपाधलका, दैलेख ४४ 
२९७ कणायली प्रदेश रुकुम 

(पन्द्श्चमभाग) 
गाउुँपाधलका सानीभेरीगाउुँपाधलका, रुकुम (पन्द्श्चम 

भाग) 
४४ 

२९८ कणायली प्रदेश दैलेख गाउुँपाधलका ठाुँटीकाुँिगाउुँपाधलका, दैलेख ४४ 
२९९ कणायली प्रदेश काधलकोट गाउुँपाधलका सान्नी धरिेणीगाउुँपाधलका, काधलकोट ४४ 
३०० गण्डकी प्रदेश पियत गाउुँपाधलका महान्द्शलागाउुँपाधलका, पियत ४४ 
३०१ गण्डकी प्रदेश पियत गाउुँपाधलका विहादीगाउुँपाधलका, पियत ४४ 
३०२ प्रदेश नां. १ उदयपरु नगरपाधलका िेलकानगरपाधलका, उदयपरु ४४ 
३०३ प्रदेश नां. १ इलाम नगरपाधलका माई नगरपाधलका, इलाम ४४ 
३०४ प्रदेश नां. २ महोत्तरी गाउुँपाधलका महोत्तरीगाउुँपाधलका, महोत्तरी ४४ 
३०५ प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका न्द्जराभिानीगाउुँपाधलका, पसाय ४४ 
३०६ बागमती प्रदेश निुाकोट गाउुँपाधलका वकस्पाङगाउुँपाधलका, निुाकोट ४४ 
३०७ बागमती प्रदेश दोलखा गाउुँपाधलका गौरीशङ्करगाउुँपाधलका, दोलखा ४४ 
३०८ बागमती प्रदेश धसन्िलुी गाउुँपाधलका हररहरपरुगढीगाउुँपाधलका, धसन्िुली ४४ 
३०९ लनु्द्म्बनी प्रदेश बाुँके गाउुँपाधलका डुडुिागाउुँपाधलका, बाुँके ४४ 
३१० लनु्द्म्बनी प्रदेश गलु्मी गाउुँपाधलका चन्िकोटगाउुँपाधलका, गलु्मी ४४ 
३११ लनु्द्म्बनी प्रदेश ्यूठान गाउुँपाधलका न्द्झमरुकगाउुँपाधलका, ्यूठान ४४ 
३१२ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बाजरुा गाउुँपाधलका गौमलुगाउुँपाधलका, बाजरुा ४४ 
३१३ कणायली प्रदेश दैलेख नगरपाधलका दलु्लनुगरपाधलका, दैलेख ४३ 
३१४ कणायली प्रदेश सल्यान गाउुँपाधलका धरिेणीगाउुँपाधलका, सल्यान ४३ 
३१५ गण्डकी प्रदेश मनाङ गाउुँपाधलका नापाय भधूमगाउुँपाधलका, मनाङ ४३ 
३१६ प्रदेश नां. १ भोजपरु गाउुँपाधलका हतिुागढीगाउुँपाधलका, भोजपरु ४३ 
३१७ प्रदेश नां. २ सलायही नगरपाधलका बरहथिानगरपाधलका, सलायही ४३ 
३१८ बागमती प्रदेश िाददङ गाउुँपाधलका रुिी भ्यालीगाउुँपाधलका, िाददङ ४३ 
३१९ बागमती प्रदेश रसिुा गाउुँपाधलका गोसाईंकुण्डगाउुँपाधलका, रसिुा ४३ 
३२० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बझाङ गाउुँपाधलका थलारागाउुँपाधलका, बझाङ ४३ 
३२१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश डोटी गाउुँपाधलका पूिीचौकीगाउुँपाधलका, डोटी ४३ 
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३२२ कणायली प्रदेश हमु्ला गाउुँपाधलका ताुँजाकोटगाउुँपाधलका, हमु्ला ४२ 
३२३ कणायली प्रदेश सल्यान गाउुँपाधलका दामायगाउुँपाधलका, सल्यान ४२ 
३२४ गण्डकी प्रदेश स्याङजा नगरपाधलका गल्याङनगरपाधलका, स्याङजा ४२ 
३२५ गण्डकी प्रदेश पियत गाउुँपाधलका मोदीगाउुँपाधलका, पियत ४२ 
३२६ प्रदेश नां. १ तेह्रथमु गाउुँपाधलका फेदापगाउुँपाधलका, तेह्रथमु ४२ 
३२७ प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका पटेिायसगुौलीगाउुँपाधलका, पसाय ४२ 
३२८ बागमती प्रदेश न्द्चतिन नगरपाधलका काधलकानगरपाधलका, न्द्चतिन ४२ 
३२९ लनु्द्म्बनी प्रदेश रोल्पा गाउुँपाधलका थिाङगाउुँपाधलका, रोल्पा ४२ 
३३० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश डडेल्िरुा गाउुँपाधलका भागेश्वरगाउुँपाधलका, डडेल्िरुा ४२ 
३३१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कञ्चनपरु नगरपाधलका शकु्लाफाुँटनगरपाधलका, कञ्चनपरु ४२ 
३३२ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश दाच ुयला गाउुँपाधलका नौगाडगाउुँपाधलका, दाच ुयला ४२ 
३३३ गण्डकी प्रदेश बाग्लङु नगरपाधलका ढोरपाटननगरपाधलका, बाग्लङु ४१ 
३३४ गण्डकी प्रदेश म्याग्दी गाउुँपाधलका रघगुांगागाउुँपाधलका, म्याग्दी ४१ 
३३५ गण्डकी प्रदेश गोरखा गाउुँपाधलका आरूघाटगाउुँपाधलका, गोरखा ४१ 
३३६ गण्डकी प्रदेश मसु्ताङ गाउुँपाधलका थासाङगाउुँपाधलका, मसु्ताङ ४१ 
३३७ प्रदेश नां. १ सांखिुासभा नगरपाधलका पाुँचखपननगरपाधलका, सांखुिासभा ४१ 
३३८ प्रदेश नां. २ पसाय नगरपाधलका पसायगढीनगरपाधलका, पसाय ४१ 
३३९ प्रदेश नां. २ सप्तरी नगरपाधलका शम्भनुाथनगरपाधलका, सप्तरी ४१ 
३४० प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका सखिुा प्रसौनीगाउुँपाधलका, पसाय ४१ 
३४१ प्रदेश नां. २ सलायही गाउुँपाधलका रामनगरगाउुँपाधलका, सलायही ४१ 
३४२ लनु्द्म्बनी प्रदेश रुकुम (पूिीभाग) गाउुँपाधलका पथुाउत्तरगांगागाउुँपाधलका, रुकुम (पूिी 

भाग) 
४१ 

३४३ लनु्द्म्बनी प्रदेश बददयया नगरपाधलका बारबददययानगरपाधलका, बददयया ४१ 
३४४ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बझाङ गाउुँपाधलका दगुायथलीगाउुँपाधलका, बझाङ ४१ 
३४५ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश दाच ुयला गाउुँपाधलका अवपवहमालगाउुँपाधलका, दाच ुयला ४१ 
३४६ कणायली प्रदेश जमु्ला गाउुँपाधलका वहमागाउुँपाधलका, जमु्ला ४० 
३४७ कणायली प्रदेश डोल्पा गाउुँपाधलका मडु्केचलुागाउुँपाधलका, डोल्पा ४० 
३४८ कणायली प्रदेश डोल्पा गाउुँपाधलका शेफोक्सनु्डोगाउुँपाधलका, डोल्पा ४० 
३४९ प्रदेश नां. १ ता्लेजङु गाउुँपाधलका आठराई धरिेणीगाउुँपाधलका, ता्लेजङु ४० 
३५० प्रदेश नां. १ मोरङ नगरपाधलका सनुिषीनगरपाधलका, मोरङ ४० 
३५१ प्रदेश नां. १ सोलखुमु्ब ु गाउुँपाधलका थलुङु दिुकोशीगाउुँपाधलका, सोलखुमु्ब ु ४० 
३५२ प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका काधलकामाईगाउुँपाधलका, पसाय ४० 
३५३ प्रदेश नां. २ रौतहट नगरपाधलका बौिीमाईनगरपाधलका, रौतहट ४० 
३५४ प्रदेश नां. २ बारा नगरपाधलका महागढीमाईनगरपाधलका, बारा ४० 
३५५ बागमती प्रदेश दोलखा गाउुँपाधलका तामाकोशीगाउुँपाधलका, दोलखा ४० 
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३५६ बागमती प्रदेश निुाकोट गाउुँपाधलका तारकेश्वरगाउुँपाधलका, निुाकोट ४० 
३५७ बागमती प्रदेश मकिानपरु गाउुँपाधलका कैलाशगाउुँपाधलका, मकिानपरु ४० 
३५८ लनु्द्म्बनी प्रदेश कवपलबस्त ु नगरपाधलका महाराजगञ्जनगरपाधलका, कवपलबस्त ु ४० 
३५९ लनु्द्म्बनी प्रदेश निलपरासी 

(बदयघाटससु्ता 
पन्द्श्चम) 

गाउुँपाधलका प्रतापपरुगाउुँपाधलका, निलपरासी 
(बदयघाटससु्ता पन्द्श्चम) 

४० 

३६० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बझाङ गाउुँपाधलका साईपालगाउुँपाधलका, बझाङ ४० 
३६१ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बाजरुा नगरपाधलका धरिेणीनगरपाधलका, बाजरुा ४० 
३६२ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम नगरपाधलका पांचदेिल विनायकनगरपाधलका, अछाम ४० 
३६३ कणायली प्रदेश जमु्ला गाउुँपाधलका धतलागाउुँपाधलका, जमु्ला ३९ 
३६४ कणायली प्रदेश हमु्ला गाउुँपाधलका अदानचलुीगाउुँपाधलका, हमु्ला ३९ 
३६५ कणायली प्रदेश जाजरकोट गाउुँपाधलका न्द्शिालयगाउुँपाधलका, जाजरकोट ३९ 
३६६ गण्डकी प्रदेश लमजङु गाउुँपाधलका मस्यायङदीगाउुँपाधलका, लमजङु ३९ 
३६७ गण्डकी प्रदेश म्याग्दी गाउुँपाधलका अन्नपूणयगाउुँपाधलका, म्याग्दी ३९ 
३६८ प्रदेश नां. १ पाुँचथर गाउुँपाधलका धमक्लाजङुगाउुँपाधलका, पाुँचथर ३९ 
३६९ प्रदेश नां. १ ता्लेजङु गाउुँपाधलका धसददङ्िागाउुँपाधलका, ता्लेजङु ३९ 
३७० प्रदेश नां. १ भोजपरु गाउुँपाधलका आमचोकगाउुँपाधलका, भोजपरु ३९ 
३७१ प्रदेश नां. २ सलायही नगरपाधलका गोडैटानगरपाधलका, सलायही ३९ 
३७२ प्रदेश नां. २ महोत्तरी गाउुँपाधलका वपपरागाउुँपाधलका, महोत्तरी ३९ 
३७३ प्रदेश नां. २ सप्तरी गाउुँपाधलका राजगढगाउुँपाधलका, सप्तरी ३९ 
३७४ प्रदेश नां. २ िनषुा नगरपाधलका नगराइननगरपाधलका, िनषुा ३९ 
३७५ प्रदेश नां. २ िनषुा नगरपाधलका विदेहनगरपाधलका, िनषुा ३९ 
३७६ प्रदेश नां. २ रौतहट नगरपाधलका देिाहीगोनाहीनगरपाधलका, रौतहट ३९ 
३७७ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश डोटी गाउुँपाधलका सायलगाउुँपाधलका, डोटी ३९ 
३७८ कणायली प्रदेश हमु्ला गाउुँपाधलका नाम्खागाउुँपाधलका, हमु्ला ३८ 
३७९ गण्डकी प्रदेश मनाङ गाउुँपाधलका नासोँगाउुँपाधलका, मनाङ ३८ 
३८० प्रदेश नां. १ ता्लेजङु गाउुँपाधलका मैिाखोलागाउुँपाधलका, ता्लेजङु ३८ 
३८१ प्रदेश नां. २ िनषुा गाउुँपाधलका जनकनन्द्न्दनीगाउुँपाधलका, िनषुा ३८ 
३८२ प्रदेश नां. २ सप्तरी गाउुँपाधलका महादेिागाउुँपाधलका, सप्तरी ३८ 
३८३ बागमती प्रदेश धसन्िपुाल्चोक गाउुँपाधलका पाुँचपोखरीथाङपालगाउुँपाधलका, 

धसन्िपुाल्चोक 
३८ 

३८४ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बझाङ गाउुँपाधलका केदारस्युुँगाउुँपाधलका, बझाङ ३८ 
३८५ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम गाउुँपाधलका रामारोशनगाउुँपाधलका, अछाम ३८ 
३८६ कणायली प्रदेश सल्यान गाउुँपाधलका धसद्ध कुमाखगाउुँपाधलका, सल्यान ३७ 
३८७ कणायली प्रदेश सखेुत गाउुँपाधलका न्द्चङ्गाडगाउुँपाधलका, सखेुत ३७ 
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३८८ कणायली प्रदेश जाजरकोट नगरपाधलका छेडागाडनगरपाधलका, जाजरकोट ३७ 
३८९ कणायली प्रदेश डोल्पा गाउुँपाधलका डोल्पो बदु्धगाउुँपाधलका, डोल्पा ३७ 
३९० गण्डकी प्रदेश गोरखा गाउुँपाधलका िाचेगाउुँपाधलका, गोरखा ३७ 
३९१ गण्डकी प्रदेश लमजङु गाउुँपाधलका दूिपोखरीगाउुँपाधलका, लमजङु ३७ 
३९२ प्रदेश नां. २ सलायही गाउुँपाधलका बसबरीयागाउुँपाधलका, सलायही ३७ 
३९३ प्रदेश नां. २ बारा उपमहानगरपाधलका न्द्जतपरु-धसमराउप-महानगरपाधलका, 

बारा 
३७ 

३९४ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक गाउुँपाधलका खानीखोलागाउुँपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ३७ 
३९५ कणायली प्रदेश हमु्ला गाउुँपाधलका सकेगाडगाउुँपाधलका, हमु्ला ३६ 
३९६ कणायली प्रदेश दैलेख नगरपाधलका चामणु्डाधबन्िासैनी नगरपाधलका, दैलेख ३६ 
३९७ प्रदेश नां. २ िनषुा नगरपाधलका न्द्क्षरेश्वरनाथनगरपाधलका, िनषुा ३६ 
३९८ बागमती प्रदेश मकिानपरु गाउुँपाधलका रान्द्क्सराङ्गगाउुँपाधलका, मकिानपरु ३६ 
३९९ बागमती प्रदेश धसन्िपुाल्चोक गाउुँपाधलका जगुलगाउुँपाधलका, धसन्िपुाल्चोक ३६ 
४०० लनु्द्म्बनी प्रदेश रोल्पा गाउुँपाधलका धरिेणीगाउुँपाधलका, रोल्पा ३६ 
४०१ कणायली प्रदेश काधलकोट नगरपाधलका खाुँडाचक्रनगरपाधलका, काधलकोट ३५ 
४०२ गण्डकी प्रदेश निलपरासी 

(बदयघाटससु्ता 
पूिय) 

गाउुँपाधलका बधुलङटारगाउुँपाधलका, निलपरासी 
(बदयघाटससु्ता पूिय) 

३५ 

४०३ बागमती प्रदेश रसिुा गाउुँपाधलका उत्तरगयागाउुँपाधलका, रसिुा ३५ 
४०४ कणायली प्रदेश दैलेख गाउुँपाधलका भगितीमाईगाउुँपाधलका, दैलेख ३४ 
४०५ प्रदेश नां. १ सांखिुासभा गाउुँपाधलका भोटखोलागाउुँपाधलका, सांखिुासभा ३४ 
४०६ प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका पकाहामैनपरुगाउुँपाधलका, पसाय ३४ 
४०७ प्रदेश नां. २ बारा गाउुँपाधलका करैयामाईगाउुँपाधलका, बारा ३४ 
४०८ बागमती प्रदेश निुाकोट गाउुँपाधलका म्यागङगाउुँपाधलका, निुाकोट ३४ 
४०९ बागमती प्रदेश रसिुा गाउुँपाधलका आमाछोददङमोगाउुँपाधलका, रसिुा ३४ 
४१० सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश कैलाली गाउुँपाधलका मोहन्यालगाउुँपाधलका, कैलाली ३४ 
४११ प्रदेश नां. १ सांखिुासभा नगरपाधलका मादी नगरपाधलका, सांखिुासभा ३३ 
४१२ प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका ठोरीगाउुँपाधलका, पसाय ३३ 
४१३ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक गाउुँपाधलका महाभारतगाउुँपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ३३ 
४१४ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बैतडी नगरपाधलका पाटन नगरपाधलका, बैतडी ३३ 
४१५ प्रदेश नां. २ रौतहट गाउुँपाधलका दगुायभगितीगाउुँपाधलका, रौतहट ३२ 
४१६ प्रदेश नां. २ रौतहट गाउुँपाधलका यमनुामाईगाउुँपाधलका, रौतहट ३२ 
४१७ कणायली प्रदेश मगु ु गाउुँपाधलका सोरुगाउुँपाधलका, मगु ु ३१ 
४१८ प्रदेश नां. २ पसाय गाउुँपाधलका जगरनाथपरुगाउुँपाधलका, पसाय ३० 
४१९ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक गाउुँपाधलका भमु्लगुाउुँपाधलका, काभ्रपेलाञ्चोक ३० 
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क्र.सां. प्रदेश न्द्जल्ला पाधलकाको प्रकार स्थानीय तहकोनाम कूल 
प्राप्ताङ्क 

४२० कणायली प्रदेश जाजरकोट नगरपाधलका नलगाडनगरपाधलका, जाजरकोट २९ 
४२१ बागमती प्रदेश धसन्िलुी गाउुँपाधलका वफक्कलगाउुँपाधलका, धसन्िलुी २९ 
४२२ कणायली प्रदेश काधलकोट नगरपाधलका धतलागफुानगरपाधलका, काधलकोट २८ 
४२३ कणायली प्रदेश डोल्पा नगरपाधलका ठूलीभेरीनगरपाधलका, डोल्पा २८ 
४२४ प्रदेश नां. २ बारा नगरपाधलका धसम्रौनगढनगरपाधलका, बारा २७ 
४२५ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बैतडी नगरपाधलका पचुौडीनगरपाधलका, बैतडी २७ 
४२६ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बैतडी गाउुँपाधलका धसगासगाउुँपाधलका, बैतडी २६ 
४२७ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश दाच ुयला नगरपाधलका शैल्यन्द्शखरनगरपाधलका, दाच ुयला २६ 
४२८ कणायली प्रदेश डोल्पा गाउुँपाधलका जगदलु्लागाउुँपाधलका, डोल्पा २५ 
४२९ प्रदेश नां. २ बारा गाउुँपाधलका प्रसौनीगाउुँपाधलका, बारा २४ 
४३० प्रदेश नां. २ पसाय नगरपाधलका बहदुरमाईनगरपाधलका, पसाय २४ 
४३१ कणायली प्रदेश रुकुम 

(पन्द्श्चमभाग) 
गाउुँपाधलका बाुँवफकोटगाउुँपाधलका, रुकुम (पन्द्श्चम 

भाग) 
२२ 

४३२ गण्डकी प्रदेश म्याग्दी गाउुँपाधलका माधलकागाउुँपाधलका, म्याग्दी २१ 
४३३ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश अछाम नगरपाधलका कमलबजारनगरपाधलका, अछाम २० 
४३४ सदूुरपन्द्श्चमप्रदेश बैतडी गाउुँपाधलका पांचेश्वरगाउुँपाधलका, बैतडी १९ 
 

उपरोि ताधलका अनसुार स्थानीय तहको सूचना प्रविधिको क्षमतामा सबैभन्दा बढी ८० 
अङ्कभारचौरजहारी नगरपाधलका, रूकुम (पन्द्श्चम भाग) ले प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम १९ 
अङ्कभारपांचेश्वरगाउुँपाधलका, बैतडीले प्राप्त गरेको देन्द्खन्छ । अध्ययन अिधिमा वििरण उपलब्ि 
गराइएका कूल ४३४ िटा स्थानीय तहहरूले प्राप्त गरेको अङ्कभारहरूलाई औसत गदाय औसत 
अङ्कभार४९ रहेको देन्द्खन्छ । यसको अथय समग्रमा स्थानीय तहहरूको सूचना प्रविधि क्षमता अझै 
पधन कम नै रहेको देन्द्खन्छ । 
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पररच्छेद ४ – धनष्ट्कषय 
 

देशमा रहेका कूल ७५३ िटा स्थानीय तहहरूमध्ये वििरण भरी पठाएका ४३४ िटा स्थानीय 
तहहरूको जनशन्द्ि व्यिस्थापनको अिस्था, सूचना प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित पूिायिारको अिस्था, सूचना 
प्रविधिमा सांस्थागत क्षमताको अिस्था, सेिा प्रिाहम सूचना प्रविधि प्रयोगको अिस्था, िेबसाइट 
व्यिस्थापनको अिस्था, धडन्द्जटल साक्षरताको अिस्था तथा सूचना प्रविधि सम्बन्िी नीधतगत व्यिस्था  
गरी ७ िटा क्षेरका ५० िटा सूचकाङ्कहरूका आिारमा स्थानीय तहहरूको सूचना प्रविधि क्षमताको 
लेखाजोखा गदाय धमन्द्श्रत नधतजा देन्द्खएको छ । लेखाजोखा विधिका केही सूचकहरूमा जस्तो सूचना 
प्रविधिसुँग सम्बन्द्न्ित जनशन्द्िको तलुनतत्मक रुपमा पयायप्त उपलब्िता, िेबसाइट धनयधमत रुपमा 
अद्यािधिक गरे, सूचना अधिकारी तोकी सूचनाको धनयधमत प्रकाशन गने गरेको आदद जस्ता पक्षमा 
स्थानीय तहको अिस्था राम्रो नै देन्द्खन्छ तर सेिा प्रिाहका लाधग निीन प्रविधिहरूको प्रयोग गने, 
सूचना प्रविधि सम्बन्िी कुनै पधन योग्यता नभएको व्यन्द्िलाई सूचना प्रवििको न्द्जम्मा ददने, सूचना 
प्रविधि सम्बन्िी कायय गने कमयचारीलाई धनयधमत ताधलम प्रदान गने,  कायायलयमा प्रयोग गररएका 
सूचना प्रविधि सम्बन्िी उपकरण र सामग्रीहरूको सरुक्षा तथा सांिेदनशीलताका बारेमा चनाखो रहने,  
आफ्नो क्षेर धभर सूचना प्रविधि सम्बन्िी पूिायिारहरूको विस्तार गने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई 
व्यिन्द्स्थत गने सम्बन्िमा आिश्यक नीधतगत एिम ् काननुी व्यिस्था गने सन्दभयमा स्थानीय 
तहहरूको क्षमता कमजोर रहेको पाइयो । 

स्थानीय तहहरूसुँग रहेको सक्षमतालाई अझ प्रिद्धयन गदै कमजोरी रहेका पक्षहरूमा सिुार माफय त 
स्थानीय तहहरूलाई जनताका धनजकका सच्चा सेिा केन्िका रुपमा स्थावपत गराउन देहायका 
काययहरू गनुयपने देन्द्खन्छ ।  

१.  सेिा प्रिाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लाधग विद्यतु एिम ्टेधलफोन र इन्टरनेट जस्ता पूिायिार 
नभइ नहनुे हनुाले देशका दूर दराजसम्म यस्ता पूिायिारको विस्तार गने । 

२. सूचना प्रविि सम्बन्िी ज्ञान भएको प्राविधिक जनशन्द्ि नभएका स्थानीय तहमा प्रादेन्द्शक तथा 
स्थानीय शासन सहयोग काययक्रमको आधथयक एिम ् वित्तीय सहयोगमा जनशन्द्िको व्यिस्थापन गने 
। 

३. स्थानीय तहमा काययरत जनशन्द्िका लाधग आिश्यक ताधलमका पाठ्यक्रमहरू तयार गरी सातिटै 
प्रदेशमा रहेका प्रादेन्द्शक सशुासन केन्िहरूबाट ताधलम काययक्रम सञ्चालन गने । 
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४. सियसािारणको सूचना प्रविधिमा आिाररत सेिाको माग गनय सक्ने क्षमता विकास गनय सूचना 
प्रविधि साक्षरताका काययक्रमहरू सञ्चालन गने । 

५. स्थानीय तहमा धनयधमत रुपमा आइपने सूचना प्रविधि सम्बन्िी समस्या समािानका लाधग 
सहजीकरण गनय मन्रालयको सूचना प्रविधि शाखामा कन्द्म्तमा एक उपसन्द्चि स्तरको सूचना प्रविधि 
अधिकृत प्रमखु रहने गरी पयायप्त प्राविधिक कमयचारीको व्यिस्था गने । 

७. सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेिा प्रिाह गने स्थानीय तहलाई नमूना स्थानीय तहको 
रूपमा घोषणा गरी परुस्कृत गने अभ्यासको थालनी गने । 

८. हरेक स्थानीय तहले आ आफ्नो आिश्यकता अनरुुपमा विधभन्न सफ्टिेयरहरू धनजी क्षेरबाट 
खररद गरी प्रयोग गने गरेको देन्द्खएकाले यसले एकातफय  स्थानीय तहका महत्त्िपूणय सूचनाको सरुक्षा 
माधथ चनुौती खडा गररददएको छ भन ेअको तफय  यस्ता सफ्टिेयरहरूको व्यिस्थापन र धनयमन गनय 
समेत कदठन हनुे भएकाले मन्रालयले स्थानीय तहले सांिैिाधनक अधिकारक्षेर रहेर गनयपने कायय 
गनयका लाधग िहृत क्षमता सवहतको एवककृत सफ्टिेयर धनमायण गरी सम्पूणय स्थानीय तहहरूमा 
पठाउने । 

९. स्थानीय तहले अधनिायय रुपमा प्रयोग गनुयपने भनी धनमायण गरी पठाइएका सफ्टिेयरहरूको प्रयोग 
नगने स्थानीय तहहरूलाई सङ् घीय तहबाट जाने विधभन्न वकधसमका अनदुानहरू रोक्का राख्ने व्यिस्था 
धमलाउने। 

 


