
सूचना प्रविधि अधिकृतले गने प्रमुख कार्यको वििरणहरू 

 

 कार्ाालर्मा स्थापित सूचना प्रपिधिका िूिाािार, उिकरणहरूको व्र्िस्थािन र धनर्धमत राख्न 
प्रापिधिक सहर्ोग प्रदान गने।  

 नगरिाधलकाको कार्ाालर् तथा नगर भररका सािाजधनक व्र्स्त बजार तथा चौंकहरुमा शान्तत 
सरुक्षा कार्म राख्न धस.धस. क्र्ामेराहरू जडान गरर संचालनमा ल्र्ाउने।  

 िडा कार्ाालर्हरुबाट सेिाग्राहीहरुलाई प्रदान गररने धसफाररस लगार्त अतर् सेिाहरुको ढााँचा 
एकरुिता कार्म गना एकीकृत प्रणालीको जडान गरर सेिा उिलब्ि गराउने कार्ा गने।  

  नगरिाधलकाको facebook page, website, software, system को धनर्धमत सञ्चालन र 
अध्र्ािधिक गने र सपह अधभलेख तथा प्रधतिेदन तर्ार िाना आिश्र्क सहर्ोग िरु्ााउने। 

 नगरिाधलकाको कम्प्र्टुर प्रणाली सम्पबतिी दैधनक पिर्ाकलािहरु सचुारु रुिमा सञ्चालन 
भएको सधुनन्ित गना सहर्ोग गने।  

 अत्र्ािश्र्क समर्को बेला सूचना आदान-प्रदान गनाका लाधग इतटरनेट सेिाको िहुाँच धनर्नु 
भएको स्थानहरुमा इतटरनटे सेिा प्रदार्क साँग समतिर् गरर Free WiFi क्षते्र स्थािना गरर 
संचालनमा ल्र्ाउने।  

 संघीर्, प्रादेन्शक सरकार तथा अतर् संघ,संस्था र कार्ाालर्हरुले माग गरेका सूचना, तथ्र्ाङ्क 
तथा पििरण नगरिाधलकाको सम्पबन्तित शाखा/िदाधिकारीसाँगको समतिर्मा अध्र्ािधिक 
पििरण समर्मा उिलब्ि गराउने ।  

 सूचना तथा संचार प्रपिधिसाँग सम्पबन्तित रापिर् नीधतहरुको अध्र्र्न, नपिन सोच र 
अनपु्रर्ोगहरूको खोज गने र नगरिाधलकाको आिश्र्कता अनसुार स्थानीकरण गना सहर्ोग 
गने। 

 नगरिाधलकाको श्रोत नक्शाङ्कनलाई धडन्जटाईजेशन गने र धडन्जटल प्रोफाइल बनाउन तथा 
अद्यािधिक गनामा सहर्ोग गने। 

 नगरिाधलकामा सूचना प्रपिधि क्षेत्रमा आिश्र्क रहेका गधतपिधिहरू सपहत िापषाक ICT 

र्ोजना तर्ार गना सहर्ोग गने। 

 पिितुीर् शासन स्थािनाका लाधग आिश्र्क उिकरण र उिार्हरुको अध्र्र्न गरर िाधलका 
र िडा स्तरमामा स्थािना गना सहर्ोग गदै ग्रामीण समदुार्मा समेत सूचना प्रपिधिको 
िहुाँच/कनने्क्टपिटी स्थािना गना सहर्ोग गने। 

 नगरिाधलकाको सबै कमाचारीहरुलाई पिितुीर् शासन, सूचना तथा संचार प्रपिधि सम्पबतिी 
ताधलम र अधभमनु्खकरण कार्ािम संचालन गना सहन्जकरण गने।  

 नगरिाधलकामा सूचना प्रपिधिसंग सम्पबन्तित कमाचारीलाई ICT सम्पबतिी ज्ञान तथा धनर्धमत 
सीि हस्ताततरण गने।  



 नगरिाधलकाको कार्ाालर् तथा अतर् पिषर्गत धनकार्हरुका कार्ािम/िररर्ोजना, सेिा 
प्रदार्क, गैह्र सरकारी संस्था, समदुार्मा आिाररत संघ-संस्थाहरुका अिारभतु पििरण, बजेट 
पििरण, सूचना आदद पििरण व्र्िन्स्थत रुिमा राख्न र संप्रषेणमा सहर्ोग गने। 

 कार्ाालर्का कमाचारी, सेिाग्राहीका सूचना प्रपिधिसाँग सम्पबन्तित प्रापिधिक समस्र्ाहरू समािान 
गना मद्दत गने। 

 नगरिाधलकाको बजेट, र्ोजना, राजस्ि, अनगुमन, खररद लागार्तका क्षेत्रमा सूचना प्रपिधिको 
प्रर्ोग गरी कार्ासम्पिादनमा सहन्जकरण गने।  

 कानूनबमोन्जम सािाजधनक गनुा िने (open data) आिश्र्क पििरण संकलन र अध्र्ािधिक 
गरी नगरिाधलकाको Website लगार्त उिर्कु्त माध्र्मबाट सािाजधनक रुिमा संप्रषेण गने 
। 

 नगरिाधलकाको ICT status/system को धनर्धमत अधडट गने र सरुक्षा (security) को उन्चत 
प्रबति धमलाउने। 

 सूचना केतरहरुको स्थािना र संचालनमा सहर्ोग गने। 

 स्थानीर् तहमा भएका असल अभ्र्ास तथा सूचनालाई धनर्धमत र व्र्िन्स्थत तिरले प्रकान्शत 
गने। 

 नगरिाधलकाको पिधभन्न शाखाहरुमा रहेका हस्तधलन्खत कागजातहरु धडन्जटाईज गना मद्दत 
गने। 

 प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतले तोकेको अतर् कार्ाहरु गने। 

 

 


