
सफलता को कथा : विधतुीय शुशासन स्थापनाको पविलो प्रयास  | 1  
 

विधतुीय शशुासन को पहिलो प्रयास 

 

आम नागरिकहरु लाइ केन्द्र बनाइ सूचना प्रबबधिको अधिकतम प्रयोग गरि छिटो िरितो, ममतब्ययी, पािदर्शी ि प्रभावकािीरुपमा 
सबबसुलभरुपमा सेवा प्रदान गनुब वविुतीय रु्शर्शासनको पालना गनुब हो | सेवाको उदेश्य मलई केहहन केहह काम बोकी सिकािी 
प्रसासन समक्ष हदनहु नागरिकहरु दौड िुप गरििहेका हुन्द्िन  | अव्यवस्थित सिकािी प्रसासछनक प्रणाली को कािण हदनहु िेिै 
नागरिकहरु हरुले समयमा काम सम्पन्द्न नभएि दखु पाई िहेका हुन्द्िन यथतो प्रणाली लाई परिवतबन गदै वविुतीय प्रणालीको 
अधिकतम प्रयोग गरि रु्शर्शासन कायम गनुब छनकै चुनौछतपूणब ि यद्दपी नेपालको भौगोमलक अवथिा, यहाका दक्ष जनर्शस्तत को 
पहहचान ि सहह सदपुयोग हुनसके वविुतीय रु्शर्शासन सम्भब ि |  

 

हतुवागढ़ी गाउँपामलका पछन यथतै भौगोमलक जहटलता बबचको दगुबम स्जल्ला, सहज प्रववधिको बबकार्श गनब नसककने थिान मध्य 
एक गाउपामलकाको रुपमा मलन सककन्द्ि | बबगतका केहह महहना सस्म्झिंदा वविुतीय रु्शर्शासन कायम गनुब छनकै कहिन धिए 
भन्द्दा फिक नपलाब, थिाई बबिुत नहुदा नेपाल टेमलकमको मसग्नल सम्म मुस्थकल ले हटप्ने थिान २५६Kbps ए.डी.एस.एल 
प्रणाली दईु छतन असेम्बल कम्प्युटि त्यो पछन केहह चालु अवथिा भने केहह बन्द्द | सोलाि मसथटम अटोमेहटक नहुनु ले झनै 
मुस्थकल यो गाउँपामलका सहह मर्शप दक्ष प्राबबधिक को अभावमा वविुतीय प्रणाली थिापना गनुब “काग लाइ बेल” झैँ धियो ि 
अहहले को अवथिा पछन यसै सहज भने िैन | 

 

िाज्य को पुन सिंग्रचना पश्चात नयाँ सिंिचना ि नया दिबन्द्दीले हतुवागढ़ी लगाएतका अधिकािंस गाउँपामलका नगिपामलका लाइ 
भने िाहत भएको ि | LGCDP अन्द्तगबतका सूचना प्रबबधि अधिकृत छनयुस्तत भए सिंग ैजहटलता बीच सम्भाव्यताको पहहचान 
गदै वविुतीय रु्शर्शासन, रु्शर्शामसत प्रसासन कायम गनब अिक प्रयास गरििहेका िन,् पहहलो प्रयास थवरूप अछत सुथत ADSL 
प्रणाली लाई प्रछतथिापन गदै सूचना सिंचाि लाई चुथत थफुतब बनाउन छनस्ज ISP कम्पनी “SUBISU” सिंग अनुिोि गरि 
SUBISU को थटेर्शन हतुवागढ़ी गाउँपामलका को सदिमुकाम घोडटेाि बाजािमा थिावपत  गनब सक्षम भएको िौ | अहहले ५ 

Mbps गछतको इन्द्टिनेट ले समग्र समथया छनममटयािं नगिेपछन केहह हद सम्म िाहत भने हदई नै िहेको ि | दोश्रो प्रयास थवरूप 
अब्यबस्थित कम्प्युटि प्रणालीहरुलाई ब्यवस्थित गरिएको ि अहहले अपुग कम्प्युटि िप गरि लगभग सम्पूणब कमबचािीहरुलाई 
कम्प्युटि प्रणालीमा काम गनब उत्पे्ररित गरििहेका िौ | सुिक्षा प्रणाली ब्यबथिापन गनब CCTV को जडान गरििहेका िौ, सूचना 
पािदर्शी बनाउन वविुतीय सूचना पाटी को ब्यबथिा गिेका िौ | इन्द्टिनेट को उधचत ब्यबथिापन गनब Mikrotik RouterBoard 
प्रयोग मा ल्याएका िौ | आम उपभोतता लाइ लक्षक्षत गरि hotspot Zone को छनमाबण गनब उपकिणहरु खरिद गरि सकेका िौ 
ति बबबबि कािण सिंचालन भने गनब सकेका िैनोउ | आउने आधिबक बर्ब २०७५/२०७६ मभत्र यी यावत समथयाको सम्बोिन गने 
ि सम्पूणब सूचना प्रबबधिका आवश्यक् प्रणाली लाई सिंचालनमा ल्याई रु्शर्शामसत प्रसासन थिापना गने उदेश्य मलएका िौ |  

 

वविुतीय प्रबबधिको ब्यबथिापन, प्रयोग सिंगै समग्र गाउँपामलका ि िाज्यले बबकमसत गिेका प्रणाली हरुको उधचत प्रयोग गनब 
सक्षम भएको यस गाउँपामलका वविुतीय रु्शर्शासन कायमगरि िाज्यका हि एक प्रणाली मभत्र िही एसको उच्चतम प्रयोग ि 
सदपुयोग गनबमा सक्षम भएको िन | जसले गदाब सिकािी काम काज मा रु्शर्शासन ल्याई समिद्धि को बाटोमा हातमेालो गदै 
अगाढी बहढिहेको ि | 
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तस्बिर : कायाालयमा कम्प्यटुर ब्यिबथापन 

तस्बिर : कायाालयमा नेटिका  तथा कम्प्यटुर ममात ब्यिबथापन 

     तस्बिर : कायाालयमा नेटिका  तथा कम्प्यटुर ममात ब्यिबथापन 
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     तस्बिर : कायाालयमा internet / solar system ब्यिबथापन 

       तस्बिर : कायाालयमा Backup / Invertor ब्यिबथापन 



सफलता को कथा : विधतुीय शुशासन स्थापनाको पविलो प्रयास  | 4  
 

 

       तस्बिर : िडा कायाालयमा इन्टरनेट जडान तथा ब्यिबथापन 


