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कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७८/११/२२ 



 

सुचना प्रलिलि सेिा केन्द्र स्थापना तथा व्यािस्थापन काययलिलि, २०७८ 

 

प्रस्तािना : नेपािको संलवधान २०७२ को धारा ५१ को खण्ड (च) को व ुँदा नं. ५ िा “रालरिर् आवश्र्कता अन सार 

सचूना प्रलवलधको लवकास र लवस्तार गरी त्र्सिा सवयसाधारण जनताको सहज र सरि पह ुँच स लनलित गने तथा रालरिर् 

लवकासिा सचूना प्रलवलधको उच्चति प्रर्ोग गने “ तथा व ुँदा नं. ७ िा “रालरिर् पररचर् व्र्वस्थापन सचूना प्रणािी 

लवकास गरी नागररकका सबै प्रकारका सचूना र लववरणहरु रुपिा व्र्वस्थापन गने तथा र्सिाई राज्र्वाट उपिव्ध ह ने 

सेवा स लवधा र रालरिर् लवकास र्ोजनासुँग आवद्ध गने ” भनी उल्िेख गररएको छ । 

 

 र्स संवधैालनक व्र्वस्थािाई िध्र्नजर गद ैद गयि एव ंग्रािीण के्षत्रिा वसोवास गने आि नागररकहरुको िालग सचूना 

प्रलवलधको िाध्र्िवाट प्रदान गररने सेवा एव ं स लवधाहरुको सहज एव ं सरि पह ुँच स्थालपत गनय स्थानीर् जनता वडा 

सरकारसुँगको सहकार्यिा स्थापना एव ं स्चािन गन े गरी सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  (IT Service Center)  को 

अवधारणा तर्ार पाररएको छ । 

 

िले्िेख गाउुँपालिका सरकारिे नागररकिाई प्रदान गने धेरैजसो सेवा/स लवधाहरु अनिाईन/ई्टरनेट िार्य त प्रवाह 

भरैहकेा तथा लनकट भलवरर्िा ह नगरैहकेा छन ्। तथापी द गयि एव ंग्रािीणस्तरिा सचूना प्रलवलधको सहज पह ुँच स्थापना 

नभएको र सचूना प्रलवलधको प्रर्ोग गनयसक्ने दक्ष जनशलि पलन उपिव्ध नभएको अवस्थािा सरकारी सेवाहरु सचूना 

प्रलवलधको िाध्र्िवाट नागररक सिक्ष प र् र्ाउनको िालग सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  स्थापना गरी के्द्र  िार्य त 

नागररकिाई सहज एव ंपारदशीरुपिा सेवा प्रदान गनय सके अत्र््तै उपिलव्धििूक ह नेछ । 

 

सचूना तथा स्चार प्रलवलधको प्रर्ोगबाट ग्रालिण के्षत्रको आलथयक तथा सािालजक लवकास गरर जीवनस्तर िालथ उठाउन 

प्रशस्त सम्भावना र अवसरहरु रहकेो ह दाुँ सचूना प्रलवलधिाई लदगोवोकासका िक्ष्र्हरु प्राप्त गनय एक िहत्वपणूय 

औजारको रुपिा प्रर्ोग गनय सलक्छ । र्स प्रलवलधको लवकासिा धनी र गररब लबचको खाडििाई ्र् लनकरण गरी 

प्रलवलधको पह ुँच र प्रर्ोगसुँगको सहकार्यिा सचूना प्रलवधी सेवा के्द्र  स्थापना तथा व्र्वस्थापन गनय र्ो कार्यलवलध िाग  

गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

परिच्छेद – १ 

प्रािलभिक 

संलिप्त नाम ि प्रािभि : (१) र्स कार्यलवलधको नाि सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  स्थापना तथा व्र्वस्थापन 

कार्यलवलध,२०७७" रहकेो छ । 

    (२) र्ो कार्यलवलध िले्िेख गाउुँपालिका कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लिलत दलेख िाग  ह नेछ । 

 

२. परििाषा : लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलधिा: 

(क) " गाउुँपालिका " भ्नािे िले्िेख गाउुँपालिका सम्झन पछय । 

(ख) "कार्यपालिका" भ्नािे िले्िेख गाउुँकार्यपालिका सम्झन पछय । 

(ग) "स्थालनर् लनकार् " भ्नािे नेपािको संलबधान अन सारका गाउुँपालिका तथा नगरपालिकाहरु सम्झन पछय । 

(घ) "के्द्र " भ्नािे सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  सम्झन पछय । 

(ङ) "सलिलत" भ्नािे लनदशेक सलिलत सम्झन पछय । 

(च) "कार्यक्रि" भ्नािे सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  बनाउनको िालग स्चालित सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  स्थापना तथा 

व्र्वस्थापन कार्यक्रि सम्झन पछय । 

 

३. काययक्रम सञ्चालनका आिािहरु : सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  बनाउन स्चालित कार्यक्रिका आधारहरु दहेार् 

बिोलजि ह नेछन । 

(क) गाउुँपालिकाको जनस्तरिा सचूना प्रलवलधको पह चं अलभवलृद्ध  गरर सचूना प्रलवलध प्रर्ोगिा भएको लवभदे (Digital 

Divide) िाई ्र् लनकरण गने । 

(ख)  सचूना प्रलवलधको प्रर्ोग गरर गाउुँपालिका सरकारबाट प्राप्त ह ने सरकारी सेवाहरु के्द्र को प्रर्ोग गरर जनस्तरसम्ि 

प र्ायउने । 

(ग) सचूना प्रलवलधको प्रर्ोग गरी स्थालनर्स्तरिा संचालित व्र्ावसालर्क,कृलष,पर्यटलकर् िहत्वका ठाउुँहरु एवि ् 

स्थानीर् उत्पादन िगार्तका क्षेत्रको लवकास,लवस्तार तथा प्रवद्धयन गने । 

(घ) प्रलतस्पधी जनशलि उत्पादन गरर गाउुँपालिकाको लवकासिा सकारात्िक भलूिका खले्ने । 

(ङ) सचूना प्रलवलधको िाध्र्िबाट e-health, e-education, e-agriculture, e-governance, e-finance 

िगार्तका सेवाहरु स्थानीर्स्तर सम्ि प र्ायउने । 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

परिच्छेद-२ 

सूचना प्रलिलि सेिा केन्द्र स्थापना तथा व्यिस्थापना सभिलन्द्ित व्यिस्था 

 

४. लनदेशक सलमलतको गठन : सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  स्थापना तथा व्र्वस्थापन गने कार्यक्रि सर्िताप वयक 

कार्ाय्वर्न गनय आवश्र्क अध्र्र्न ,अन स्धान तथा परािशय, अन गिन तथा लनदशेनको िालग दहेार् बिोलजिको 

लनदशेनक सलिलत गठन गररनेछ र आवश्र्कतान सार सलिलतिे लवज्ञ प्रलतलनलधिाई आिल्त्रतको रुपिा बोिाउन सक्नेछ। 

(क) गाउुँपालिका अध्र्क्ष – संर्ोजक  

(ख) गाउुँपालिका उपाध्र्क्ष – सदस्र्  

(ग) वडा अध्र्क्ष िध्र् एक जना  -सदस्र् 

(घ) िलहिा कार्यपालिका सदस्र् - सदस्र् 

(ङ) प्रि ख प्रशासलकर् अलधकृत – सदस्र् 

(च) लवध लतर् शासन लवज्ञ - सदस्र् 

(छ) सचूना प्रलवलध अलधकृत – सदस्र्-सलचव 

 

 लनदशेक सलिलतको बैठक संर्ोजकको लनदशेनिा तोलकएको सिर् र स्थानिा सदस्र् सलचविे बोिाउने छ र उि 

सलिलतको गाउुँपालिकाको लनर्िान सार बैठक भत्ता उपिब्ध गराइनेछ । 

 

५. लनदेशन सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकाि : लनदशेन सलिलतको काि , कतयव्र् र अलधकार  दहेार् बिोलजि 

ह नेछ । 

(क) र्स कार्यलवलधिा तोलकएको िापदण्ड र आधारहरुको लसिालभत्र रही सम्बल्ध वडा तहसुँग सि्वर्िा कार्यक्रि 

िाग ू गरररने र अल्ति स्वीकृलतको िालग कार्ायपालिकािा पेश गने । 

(ख) सचूना प्रालवलध सेवा के्द्र को िालग परापशय सेवा, आवश्र्क उपकरणहरु र्सको स्पेलसलर्केशन र अन िालनत 

िागत तर्ार गरी लस्वकृलतको िालग कार्ायपालिकािा पेश गने । 

(ग) संचािनिा आएका कार्यक्रि कार्ाय्र्नको िालग वडा तह र सम्बल्धत क्षेत्रिा सि्र्कारी भलूिका लनवायह गने । 

(घ) कार्यक्रिको सर्ि कार्य्वर्नको िालग आवश्र्क रार् , स झाव सलहत प्राधीकरणिा प्रलतवदन पेश गने । 

 

६. गाउँपाललकाको काम, कतयव्य ि अलिकाि : कार्यक्रि कार्ाय्वर्निा गाउुँपालिकाको काि , कतयव्र् र अलधकार 

दहेार् बिोलजि ह नेछ । 

(क) लनदशेक सलिलतवाट लसर्ाररस भएका सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र बाट प्रस्तावीत कार्यक्रि स्वीकृत गने । 

(ख) सचूना प्रलवलध  सेवा के्द्र को िालग आवश्र्क उपकरणहरु ,परािशय सेवाहरुको लवज्ञहरुसुँग स झाव सलहत 

स्पेलसलर्केसन  अन िालनत िागत  गने । 

(ग) स्वीकृत िापदण्ड लभत्र रही कार्यक्रिका िालग तोलकएका उपकरण तथा सफ्टवरे खररद सम्बल्ध कार्य गने । 



(घ) कार्यक्रि स्चािनको िालग तोलकएको हाडयवरे्र तथा सफ्टवरे्र सम्बल्धत वडा स्तरसम्ि प र्ायई सेटअप , जडान 

तथा नेटवलकय ङको व्र्वस्था गने ।  

(ङ) ब्रोडव्र्ाण्ड ई्टरनेट कनेलक्टलभलट व्र्वस्था गने । 

(च) क्षिता अलभवलृद्र  सम्बल्ध तालिि कार्यक्रि स्चािन गने ।  

(छ) प्रभावकारी रुपिा कार्यक्रि िाग ूभए/नभएको लनर्लिलत अन गिन तथा िलू्र्ांकन गने । 

(ज) सलिलतवाट लनर्लित रुपिा कार्यक्रिको प्रगलत प्रलतवदेन लिई उि कार्यक्रिको सर्ि कार्य्वर्न गनय आवश्र्क 

कार्य गने । 

(झ) सचूना प्रलवलधको लवकासका िालग िालथल्िो लनकार् वा अ्तरालरिर् स्तरिासुँग सि्वर्कारी भ लिका खले्ने। 

(ञ) सचूना प्रलवलध के्द्र िा सचूना प्रलवलध अलधकृत (रा.प ततृीर्) र सचूना प्रलवलध सहार्क(पाचौं) जनशलिको 

व्र्ावस्था गन यपनेछ। 

(च) सचूना प्रलवलध के्द्र  संचािनको िालग आवश्र्क बजटे व्र्वस्थापन गने । 

(छ) सचूना प्रलवलध के्द्र  संचािनको िालग सेवा उपिब्ध गराए बापत ्र् नति श ल्क तोक्न सक्नेछ र र्सको छ टै कोष 

बनाई र्सको व्र्ावस्थापन प्रर्ोग गनय सलकनेछ । 

(ज)  सचूना प्रलवलध के्द्र  सेवा श ल्क कार्यपालिका बैठकबाट तोलकनेछ ।  

 

७ सूचना प्रलिलि शाखाको काम, कतयव्य ि अलिकाि : कार्यक्रि कार्ाय्वर्निा स्थानीर् तहको काि ,कतयव्र् र 

अलधकार दहेार् विोलजि ह नेछ । 

(क) स्थानीर् तहिाई सचूना प्रलवलध िलैत्र बनाउनको िालग आवश्र्क भौलतक पवूायधारहरुको व्र्वस्थापन एव ंस रक्षाको 

प्रब्ध गने । 

(ख) सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र बाट िाग  भएका कार्यक्रि सोको प्रभावकारीरुपिा व्र्वस्थापन तथा स्चािन गने । 

(ग) सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र बाट संचालित कार्यक्रि स्चािनको िालग उपर् ि स्थान / कोठाको व्र्वस्था गने । 

(घ) गाउुँपालिका वा सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  उपिब्ध गराईएका िालग आवश्र्क प्रलवलधक पवूायधारको व्र्ावस्थापन 

एव ंस रक्षाको प्रब्ध गने  । 

(ङ) कार्यक्रि स्चािनको िालग आवश्र्क दक्ष जनशलिको व्र्वस्थापन गने । 

(च) सवयसाधारण जनतािे ्र् नति सेवा श ल्किा सेवा प्रर्ोग गनय पाउने व्र्वस्था गने । 

(छ) कार्यक्रि संचािन  सम्ब्धनिा सचूना प्रलवलध शाखा र गाउुँपालिकाबाट ह ने लनदशेनहरु पािना गन यपने । 

(ज) स्थानीर् स्तरबाट उपिब्ध गराईने सेवाहरु जनस्तर सम्ि प्रभावकारी रुपिा पर्ायउनको िालग सेटअप गररएका 

उपकरणहरुको अलधकरणको व्र्वस्था गने । 

(झ) र्स कार्यक्रिको िालग उपिब्ध गराईएका उपकरणहरुको िियत सम्भार,स रक्षा,संरक्षण एविं आवश्र्क भएको थप 

उपकरणको व्र्वस्था गने । 

(ञ) सचूना प्रलवलध शाखा िगार्तका अ्र् सरकारर लनकार्िे उपिब्ध गराएका सचूना प्रलवलध सम्ब्धी सािाग्रीहरु 

(जस्तै: टेम्पिेट) प्रर्ोगिा ल्र्ाउन  पने र लबलभ्न सिर्िा जारी गरेका तथा गररने लनदलेशका (जस्तै : ईििे लनदलेशका) 

अ्र् सरकारी कान न कार्ाय्वर्न ल्र्ाउन  पने । 

(ट) असि शासन (Good Governance) को िालग सरकारिे प्रवाह गरेका सेवाहरु अलनवार्य रुपिा कार्ाय्वर्निा 

ल्र्ाउन  पने । 



(ठ) कार्यक्रि व्र्वस्थापनको िालग सम्पकय  व्र्लि (Focal Person) तोक्ने र सोको जानकारी गाउुँपालिका वा उपल्िो 

लनकार्िाई गराउने । 

(ड) लनर्लित रुपिा गाउुँपालिका र सम्बल्धत शाखािाई कार्यक्रिको प्रगलत प्रलतवदेन पेश गने । 

(ण) प्रलवलधको नलवनति प्रर्ोग गरी असि शासन (Good Governance) िाई प्रद्धयन गने । 

(त) के्द्र कृत डाटा सभयर सेटअप गरी स्थानीर् तह लभत्रका सावयजलनक डाटा उि स्थानीर् तहिा राख्ने व्र्ावस्था 

लििाउने वा सरकारी डाटा से्टरिा राख्ने व्र्ावस्था लििाउने। 

 (थ) सचूना प्रलवलध के्द्र को िालग आवश्र्क पने जनशलिको िाग गरर आवश्र्क सि्वर् गने । 

(द) सचूना प्रलवलध तथा लवध लतर् शासन लवज्ञबाट परािशय सेवा लिन सक्नेछ। 

 

 

 

परिच्छेद – ३ 

सूचना प्रलिलि सेिा केन्द्रको लालग आिश्यक  प्रणाली तथा उपकिणहरु सभबलन्द्ि व्यबस्था 

 

८. सामाग्रीहरुको सेट अप गनुयपने : सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  संचािनको िालग ्र्नूतिरुपिा आवश्र्क पने िालग 

दहेार् बिोलजि सािालग्रहरु सेटअप गन यपनेछ । 

क) ल्र्ापटप                                 - २ वटा  

ख) डेस्कटप कम््र्टूर                          -५ वटा 

ग) र्ोटोकपी( HEAVY  DUTY )                    -१ वटा 

घ) िलल्टर्ङ्शन लप्ट,कलप,स्क्र्ान               -२ वटा 

ङ) प्रोजके्टर (पदाय सलहत )                     - २ वटा 

च) साउण्ड लसस्टि (सेट)                         - १ वटा 

छ) 750 VA  UPS SYSREM (कम््र् टरको िालग )     -५ वटा 

ज) SERVER COMPUTER WITH REQURIRED EQUIPMET  

झ) REQUIRED SOFTWARE AND PATCHES 

ञ) नेटवकय  उपकरणहरु : इ्टरनेट जडान गरी के्द्र  संचािन गनय र सबै उपकरणहरुिाई लबध त आप लतयको व्र्स्था 

लििाउन प्रालधकरणिे आवश्र्क उपकरण (जस्तै : ADVANCED WIRELESS ROUTER, 

MANAGEABLE SWITCHES, POWER DISTRIBUTIUON UNITE, CAT 6 NETWORK 

CABLE, ELECTRICAL CABLE  आलद) प्रर्ोग गरी POWER CABLLING र EARTHING सलहत 

के्द्र को नेटवलकय ङ गन यपन यपनेछ । 

ट) सोिार पावर सम्बल्ध व्र्बस्था : सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  स्जािनको िालग ब ुँदा नं. ११ को (छ) िा उल्िेख 

भएका उपकरणहरेुको सट्टािा SOLAR POWER को व्र्वस्था गन यपनेछ । 

ठ) लडलजटि नोलटस बोडय/LED MONITOR     - १ वटा 

ण) अ्र् आवश्र्क प्रणािी तथा उपकरणहरु  

 



 

 

परिच्छेद – ४ 

सूचना प्रलिलि सेिा केन्द्रले उपलब्ि गिाउने सेिाहरु 

 

सिकािी ई-सेिा 

1. ज्ि दताय, ितृ्र्  दताय, लववाह दताय, नाता कार्ि, बसाई सराई िगार्तका आधारभतू सेवाहरु 

2. िोकसेवाको अनिाईन आवदेन र्िय भने, पररक्षा वोडय/लवश्वलवद्यािर्का पाठ्र्क्रि एव ंनलतजाहरु 

3. नागररकता, सवारी चािक प्रिाणपत्र (DRIVING LICENSE), राहदानी (PASSPORT) िगार्तका 

सेवाहरु । 

4. कम्पनी दताय,र्िय दताय, घरेि  उद्योग दताय, साि दालर्क सुँस्था/गसैस दताय, भ्र्ाट/पान दताय िगार्तका सेवाहरु ।    
5. UTILITY SERVICES जस्तै: खानेपानी, लवज िी, टेलिर्ोन, िािपोत िगार्तका स लवधाहरु । 

6. जग्गा प्रशासन सम्ब्धी सव ैकार्यहरु । 
7. बैंलकङ, लधतोपत्र िगार्तका अनिाईन सेवाहरु । 

8. स्थानीर् तहिा स्चालित कार्यक्रि, बजटे, खचय िगार्तको पारदलशयता कार्ि गनय ववेसाईट िार्य त जानकारी 

लदने । 

9. सचूना प्रलवलधको िाध्र्िवाट सरकारी, सावयजलनक एव ंलनजी सुँस्थाहरुिे प्रदान गने सेवा तथा स लवधाहरुको 
जानकारी प्रदान गने । 

 

लशिा, स्िास््य, कृलष, पययटन, स्थानीय उत्पादन सभबन्द्िी सेिाहरु 

1. सचूना प्रलवलधको अलधकति प्रर्ोग गरी लवद्यािर् लशक्षािाई प्रलतस्पधी एव ंप्रभावकारी  बनाउनको िालग 

लवकास गररएका लनम्न बिोलजिका लडलजटि पाठ्र्सािाग्रीहरु ग्रािीणस्तरिा स्चालित लवद्यािर्का लशक्षक 

एव ंलवद्याथीहरुिाई सहज तवरिे उपिव्ध गराउने ।     

I. लवशेषज्ञ लशक्षकबाट लशक्षण सािग्रीहरु प्रर्ोग गरी गराईएको लशक्षण श्रव्र्-दृरर् सािग्री 

(TEACHING AUDIO-VISUAL MATERIAL) । 

II. आवश्र्क उपकरण एव ंवस्त हरु प्रर्ोग गरी लवकास गररएका लवज्ञान, गलणत एव ंअ्र् लवषर्का 

प्रर्ोगात्िक कक्षाहरुको (PRACTICAL CLASSES) लडलजटि लशक्षण सािग्रीहरु । 

III. उपर्ोगी E-BOOKS, PRACTICE NOTES ETC. 

2.  शहरका ठूिा अस्पताि एव ंदक्ष लचलकत्सकसुँग सि्वर् गरी सचूना प्रलवलधको िाध्र्िवाट ई-

स्वास््र्, टेलििलेडलसन िगार्तका कार्यक्रिहरु स्चािन गने र स्थानीर्स्तरवाटनै ग णस्तरीर् स्वास््र् सेवा 

नागररकिाई प्रदान गने । 

3. ववेसाईट एव ंलडलजटि क्टेण्टहरुको प्रर्ोग गरी स्थानीर्स्तरिा स्चालित व्र्वसालर्क कृलष, पर्यटन तथा 

स्थानीर् उत्पादन िगार्तका क्षेत्रको लवकास, लवस्तार तथा प्रवद्धयन गने र रालरिर् एव ंअ्तरायलरिर्स्तरिा प्रचार 

प्रसार गने । 



 

 

परिच्छेद -५ 

 

लिलिि 

९. ताललम प्रदान गनुयपने : गाउुँपालिकािे के्द्र  स्थापनाको िालग उपकरणहरुको सेटअप गररसकेपलछ व्र्वस्थापन 

तथा स्चािनको िालग सम्बल्धत प्रालवलधक जनशलििाई आवश्र्क तालिकाको व्र्बस्था गन यपनेछ।  

१०. अनुगमन तथा मूल्यांकन :  गाउुँपालिकािे सचूना प्रलवलध सेवा के्द्र  स्थापना गरी कार्यक्रिको व्र्वस्थापन तथा 

स्चािन र्स कार्यलबलध बिोलजि कार्य गरे नगरेको सम्ब्धिा सिर् सिर्िा अन गिन तथा िलू्र्ांकन गन यपनेछ । 

११. काययलिलि व्याख्या गनय सक्ने : र्स कार्यलवलध कार्ाय्वर्निा दलेखएका सिस्र्ा वा लदलवधाका सम्व्धिा 

लनदशेन सलिलतिे व्र्ाख्र्ा गरी सिधान गनय सक्नेछ । 

१२. संशोिन सभबलन्द्ि व्यिस्था : लनदशेन सलिलत र संचार तथा सचूना प्रलवलध शाखािे आवश्र्कता अन सार 

कार्यलवलध संशोधन गनय सक्नेछ । 

  


