
व्यवस्थित व्याख्या र अनुवाद सवाहरू  साववजननक अनिकारी हरु द्वारा व्यवस्थित 

अनिल 2021 देस्ि मार्व 2022 सम्म 

(A) व्यवस्थित व्याख्या र अनुवाद सेवाहरुको संख्या

वसु्त व्याख्या सेवाहरु 

(संख्या) 

अनुवाद सेवाहरु 

(संख्या) 

1. सेवा प्रयोगकर्ााहरु द्वारा बनाइएको सेवा

अनुरोधहरूको संख्या
11 656 1 123 

जसमधे्य:

(a) अनरोधहरू स्वीकार गररयो (a) 11 656 (a) 1 123

(b) अनरोधहरू अस्वीकार गररयो (b) 0 (b) 0

2. सेवाहरूको संख्याको सक्रिय रूपमा प्रसु्तर्

सेवाहरूको संख्या
19 602 1 831 

जसमधे्य:

(a) सवाहरू आवश्यक छ (a) 14 735 (a) 1 768

(b) सेवाहरू आवश्यक छैन (b) 4 867 (b) 63

3. पररचालन आवश्यकर्ाहरु क्रमलाउन

सेवाहरूको संख्या (नोट 1)
29 844 2 457 

कुल： 56 235 
(1(a) + 2(a) + 3) 

5 348 
(1(a) + 2(a) + 3) 

(B) भाषा द्वारा अनुवाद र अनुवाद सेवाहरु (नोट 2)

भाषा व्याख्या सेवाहरू 

(संख्या) 

अनुवाद सेवाहरू 

(संख्या) 

1. बहासा इन्डोनेक्रसया 7 617 654 

2. क्रहन्दि 5 876 494 

3. नेपाली 6 816 531 

4. पंजाबी 4 418 337 

5. टागालोग 3 397 301 

6. थाई 1 389 278 

7. उर्द ा 11 452 1 199 

8. क्रियर्नामी 8 116 1 539 

9. अन्य  (नोट 3) 7 191 1 456 

(C) सेवा ियोगकतावहरु द्वारा दताव गररएका उजूरीहरू जसको व्याख्या / अनुवाद

आवश्यकताहरू छन्

प्राप्त गुनासो को कुल संख्या: 1   (नोट 4)

नोट 1: उदाहरणहरूमा बैठकहरू र साववजननक कायवक्रमहरु, आनदको लानग व्यवथिा गररएको व्याख्या सेवाहरू सामेल छन्। 

नोट 2: व्याख्या वा अनुवाद सेवाको िते्यक मामलाको लानग, एक भन्दा बढी सेवा िदायक र एक भन्दा बढी नवदेशी भाषा संलग्न हुन सक्छ। 

नोट 3: अन्य भाषाहरुमा व्याख्या र अनुवाद सेवाहरु मुख्यतः  बंगाली (2 109 र 264) र से्पननश (क्रमशः  1 757 र 366) सामेल छन्। 

नोट 4: साववजननक अनिकारी र उजुरीकतावबीर्को सम्बस्ित साववजननक ननकायको छाननबनका आिारमा असमझदारीका कारण घटना 

भएको हो । साववजननक िानिकरणले व्याख्या सेवाको लानग अनिम ननयुस्ि गरेको नियो तर उजुरीकतावलाई व्याख्या सेवा ियोग 

नगरी आवश्यक साववजननक सेवाहरू िदान गररएको नियो। साववजननक िानिकरणले पनछ उजुरीकतावलाई नलस्ित स्पष्टीकरण 

िदान गयो। 




