
 
 

BELBARI MUNICIPALITY 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE 

बेिबारी, मोरङ 

BELBARI, MORANG 

प्रदेश नं=१, नेपाि  

 (PROVIENCE – 1, NEPAL) 
 
 

सुचना प्रविवि अविकृतको कार्यवििरण 

 

१. सूचना प्रविवि अविकृतको करारको उदे्दश्र् 

• स्थानिय तहबाट प्रदाि गरििे सेवा प्रवाहलाई छीटो, छरितो ि चुस्त बिाउि सहयोग गिे, 

• स्थानिय तहको सचूिा तथा सेवामा आम जिताको पह ुँच बनृि गिे, 

• स्थानिय तहका आवश्कतालाई सम्बोधि गदै नवधुतीय शासिको िानरिय निनत तथा लक्ष्यलाई स्थािीकिण गिे । 

 

२. सूचना प्रविवि अविकृतले गने प्रमुख कार्यको वििरण 

• कायाालयमा स्थानपत सचूिा प्रनवनधका पूवााधाि, उपकिणहरुको व्यवनस्थि ि नियनमत िाख्ि प्रानवनधक सहयोग प्रदाि गउिे । 

• स्थानिय तहको Website, Software, System, Server, Network को नियनमत सञ्चालि ि अध्यावनधक गउिे ि सनह अनिलेख 

तथा प्रनतवेदि तयाि पािा आवश्यक सहयोग गिे । 

• स्थानिय तहको कम््यटुि प्रणाली सम्बन्धी दैनिक नियाकपालहरु सुचारु रुपमा सञ्चालि िएको सुनिनित गिा सहयोग गिे । 

• संनिय तथा प्रादेनशक सिकािले माग गिेका सचुिा, तथ्याङ्क तथा नवविणा स्थानिय तहको सम्बनन्धत शाखा/ पदानधकािीसुँगको 

समन्वयमा अध्यानवधक नवविण समयमा उपलब्ध गिाउिे । 

• सूचिा तथा सचंाि प्रनवनधसुँग सम्बनन्धत िानरिय िीनतहरुको अध्ययि, िनवि सोच, ि अिुप्रयोगहरुको खोज गिे ि स्थानिय आवश्कता 

अिुसाि स्थानिकिण गिा सहयोग गिे । 

• श्रोत िक्साङ्कि निनजटाईजेसि गिे ि निनजटल प्रोफाइल बिाउि तथा अध्यावनधक गिा सहयोग गिे । 

• स्थानिय तहमा सचूिा प्रनवनध के्षत्रमा आवश्यक िहेको गनतनवनधहरु सनहत वानषाक ICT योजिा तयाि गिा सहयोग गिे । 

• नवधतुीय शासि स्थापिाका लानग आवश्क उपकिण ि उपायहरुको अध्ययि गरि पानलका ि विा स्तिमा स्थापिा गिा सहयोग गदै 

ग्रानमण समुदायमा समते सचुिा प्रनवनधको पह ुँच / किनेक्टनवटी स्थापिा गिा सहयोग गिे । 

• स्थानिय तहका सबै कमाचािीहरुलाई नवधतुीय शासि, सचूिा तथा संचाि प्रानवनध सम्बन्धी तानलम ि अनिमूनखकिण कायािम 

संचालि गिा सहनजकिण गिे । 

• स्थानिय तहमा सचुिा प्रनवनधसुँग सम्बनन्धत कमचाािीलाई ICT सम्बन्धी ज्ञाि तथा नियनमत सीप हस्तान्तिण गिे । 

• स्थानिय तहको कायाालय तथा अन्य नवषयगत निकायहरुका कायािम/ परियोजिा, सेवा प्रदायक, गैह्र सिकािी संस्था, समुदायमा 

आधारित सिं— संस्थाहरुका आिािमतु नवविण, बजेट नवविण, सूचिा आनद नवविण व्यवनस्थत रुपमा िाख्िे ि संपे्रिक्षणमा सहयोग 

गिे । 

• कायाालयका कमाचािी, सेवाग्राहीका सूचिा प्रनवनधसुँग सम्बनन्धत प्रानवनधक समस्याहरु समाधाि गिा मद्दत गिे । 

• स्थानिय तहका बजेट, योजिा, िाजस्व, अिुगमि, खरिद लगायता के्षत्रमा सचूिा प्रनवनधको प्रयोग गिी काया सम्पादिमा सहनजकिण 

गि,े 

बेिबारी नगरपालिका 



• कािुि बमोनजम सावाजनिक गिुा पिे (Open Data) आवश्यक नवविण सकंलि ि अध्यावनधक गिी स्थानिय तहको Website 

लगायत उपयुक्त माध्यमबाट सावाजनिक रुपमा संपे्रक्षण गिे । 

• स्थानिय तहको ICT Status /  System को नियनमत अनिट गिे ि सुिक्षा (Security) को उनचत प्रबन्ध नमलाउिे । 

• सूचिा केन्रहरुको स्थापिा ि सचंालिमा सहयोग गिे । 

• स्थानिय तहमा िएका असल अभ्यास तथा सचूिालाई नियनमत ि व्वनस्थत तविले प्रकानशत गिे । 

• प्रमुख प्रशासकीय अनधकृतले तोकेको अन्य कायाहरु गिे । 

 


