
   

 

झिमरुक गाउँपाझिका 

गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर् 

भ्र्ागतेु¸प्र्ठूान 

िझुबिनी प्रदशे, नेपाि 

 

गाउँपालिका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र सूचना प्रविलि  शाखा प्रमखु बीचको काययसम्पादन करार सम्झौता 
 

सुशासन - व्र्वस्थापन तथा संचािन) ऐन २०६४ तथा झनर्माविी २०६५, झनजामझत सेवा ऐन २०४९ तथा झनर्माविी २०५०, स्थानीर् सरकार संचािन सेवा ऐन 

२०७४, सिै नेपाि सरकारद्धारा समर् समर्मा जारी झनदेशन एवं पररपत्रमा उल्िेझित प्रावधानका अझतररक्त देहार् िमोझजमको कार्य सबपादन करार सबिौता गररएको छ । 

र्ो करार सबिौतामा गाउँपाझिकाका प्रमुि प्रशासकीर् अझधकृत पझहिो पक्ष र सूचना प्रझवझध शािा प्रमिु दोश्रो पक्ष माझनएको छ । 

1. सूचना तथा अझििेि केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चािन कार्य, तथा स्थाझनर् तथ्र्ाङक संकिन, प्रशोधन,अझििेिीकरण गने, 

2. आधारितू तथ्र्ाङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी सूचना प्रणािीमा आवद्धता र पाश्र्व झचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावझधक एवं अझििेि राख्न,े 

3. सूचना संचार प्रझवझध तथा अझििेि शािामा िएका सूचना आवश्र्क पने सेवाग्राही वा संस्थािाई उपिब्ध गराउन,े 

4. सूचना तथा सञ्चार प्रझवझधमा आधाररत तथ्र्ाङ्क कबप्रू्टराइज्ड गने र कबपूटरराइज िएका झववरणहरुिाई सुरझक्षत रुपमा राख्ने, 

5. गाउँपाझिकाको गझतझवझध स्माररका प्रकाशन गने र गाउँपाझिकाको गझतझवझधहरु स्थानीर् स्तरका पत्रपझत्रका र एफ.एम.मा आवश्र्कता अनुसार उपिब्ध गराउन,े 

6.  कानून पाररत िएपझछ प्रमाझणत गराई सबिझन्द्धत झनकार्मा पठाउने र प्रकाझशत राजपत्रमा प्रकाझशत गरी वेवसाइटमा राख्न,े 

7. सामाझजक सुरक्षा सबिन्द्धी स्थानीर् तथ्र्ाङ्क र सूचना व्र्वस्थापन सबिन्द्धी कार्य, 

8.  प्रदेश तथा संघसँग तथ्र्ाङ्क एवं सूचना आदानप्रदान र समन्द्वर् सबिन्द्धी कार्य, 

9. सूचना तथा सञ्चार प्रझवझधमा सवयसाधारण जनताको सहज र सरि पह चँ र उपर्ोग सबिन्द्धी कार्य, 

10. वाझषयक झवकास कार्यक्रम, आर्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्द्वर्नमा आवश्र्क सहर्ोग गने, 

11. सूचनाको हकको प्रचिनको िाझग झनणयर् र आदेश िमोझजम सूचना प्रवाह गने, 

12. झवझवध तथ्र्ाङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी सूचना प्रणािीमा आवद्धता गरी अझििेि दरुुस्त राख्न,े 

13. गाउँपाझिकामा िएका प्राकृझतक श्रोतको अझििेि (प्रोफाईि) तर्ार गरी  राख्ने, 

14. गाउँपाझिकाका सिै कमयचारीहरुिाई झवद्युतीर् शासन, सूचना तथा संचार प्रझवझध सबिन्द्धी आधारितू ज्ञान आदान प्रदान गराउने, 

15. झवद्युतीर् शासन स्थापनाको क्रममा कार्ायिर्/वडाको इन्द्टरनेट सेवा, झि वाइफाई व्र्वस्थापन, वेवसाइट, झडझजटि नागररक वडापत्र, ई. हाझजरी, सामझुहक 

एस.एम.एस., अझडर्ो नोझटस वोडय, मोवाइि एझप्िकेसन जस्ता कार्यमा सहर्ोग गन,े 

16. शािाको कार्यक्षेत्रसँग सबिझन्द्धत सूचना तथा जानकारी प्रवाह गने,  

17. समर्मा कार्यसबपादन ह न नसकेमा सोको पूणय जवाफदेझहता वहन गने,  
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