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  सूचना प्रतितध उपकरणको व्यिस्था: 

 दनैनक काममा उपयोग हुने यी उपकरणहरू (कम््यटुर, ल्यापटप, 

निन्टर, स्क्यानर, सभभर) जस्कता उपकरणहरू खररद गरर जडान 

भएको ,ित्येक  वडामा कनम्तमा 2 computer, 1 printer,1 

dot printer ,inverter सनहत को पवूाभधार नवकास 

भएको,कायाभलय का सम्पणूभ फाट हरुमा इन्टरनेट सनहत 

computer,निन्टर भएको , हाल जम्मा ७० निन्टर,६७ कम््यटुर 

,८ laptop ,1 server ,2 internet/intranet server  



  इन्टरनेट िथा इन्रानेट जडान: 

न.पा. तथा वडाको नबचमा आफ्नै server र tower सनहत  इन्टरनेट तथा 

इन्रानेट जडान तथा सञ्जाल नवस्कतार । 

सवभसाधारण तथा सेवाग्राहीको पह ूँच हुने गरी नन:शलु्क वाईफाई क्षेत्र (Free 

Wifi Zone) को स्कथापना कायभ अनन्तम चरण मा  । 

नेपाल दरू सञ्चार िानधकरण तथा अन्य सरोकारवालाहरूसूँग सहकायभ एवं 

समन्वय गरी सामदुानयक सचूना केन्रहरूको स्कथापना को लागी तयारी  । 

कायाभलय का हरेक शाखा मा intercom जडान गरर आन्तररक संचार लाइ 

िभावकारी बनाईएको  
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  सामातजक सञ्जालको प्रयोग: 

 सेवाग्राही तथा सवभसाधारणमा महत्वपणूभ सचूना तथा 
जानकारी िवाह र गनुासो व्यवस्कथापनको लानग फेसबकु, 

ट्वीटर, य-ुट्यबु जस्कता सामानजक सञ्जालहरूको अनधकतम 

उपयोग भैरहकेो। 

 इमेल सेिा सञ्चालन र प्रयोग: 

 कायाभलय सम्वन्धी कामकाजमा आनधकाररक कायाभलयको 

इ-मेलको मात्र ियोग  गररएको । 
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  िेब साईट स्थापना: 

 सङ्घीय मानमला तथा स्कथानीय नवकास मन्त्रालयसूँग 
सहयोगमा कायाभलयले िदान गने सेवा, सचूना, जानकारी, 

गनतनवनध, िगनत आदी सामाग्री नवषय समेनटएको 

अन्तरकृयात्मक तथा चलायमान (Interactive and 

Dynamic) वेवसाईटको व्यवस्कथा गने । 

 वेबसाईटको ननयनमत अद्यावनधक तथा सञ्चलनको 

गररएको  । 
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  तडतजटल सूचना पाटी (Digital Notice Board)को  स्थापना र सञ्चालन: 

 कायाभलयबाट हुने सेवा िवाह र सम्पादन भएका महत्वपणूभ 
कायभहरूको नवषयमा नडनजटल सचूना पाटी (Digital Notice 

Board) को स्कथापना । 

 तिदु्यिीय हातजरी (e-Attendance) को स्थापना र प्रयोग: 

 कमभचारीहरूको हानजरी व्यवस्कथापनको लानग नवद्यतुीय हाजीरी (e-

attendance) को व्यवस्कथा गररएको  । 

नगर नभत्र का २० ओटा सामदुानयक नबद्यालय हरु मा 

नवद्यतुीय हाजीरी (e-attendance) को व्यवस्कथा गररएको  । 



 हाल सम्म भएका  sfo{x? 

  सामुतहक एसएमएस सेिा (Group SMS)को  स्थापना र सञ्चालन: 

  सामनुहक सचूना संिेषणका लानग सामनुहक एसएमएस 
सेवा (Group SMS Service) को ियोग गने । 

 अतडयो नोतटस बोडि (Audio Notice Board) को स्थापना र प्रयोग: 

 न.पा. ले आफ्नो टेनलफोनमा १-३ नमनटको आवश्यक 

नोनटस बोडभको रानखने सचूना वा जानकारी रेकडभ गने  तथा 

सो टेनलफोनमा सम्पकभ  गरी सेवाग्राही/सरोकारवालाल े उक्त 

रेकडभ गरेको सचूना वा जानकारी सनु्ने व्यवस्कथा गने कायभ |  

 

 

 

 



 हाल सम्म भएका  sfo{x? 
 

 छुटै्ट server room ियार गरर सम्पूणि नगरपातलका िथा िडा 

कायािलय हरुलाई network मा राखी एकीकृि कायि सम्पादन को 

थालनी गररएको  

 नसनसनटभी ्यामेराको जडान तथा ियोग गरी कायाभलय नभत्र तथा बानहर 

भएका गनतनबनधहरुमा ननगरानन राख्ने  तथा सेवाग्राहीको चाप 

व्यवस्कथापन गने | 

 जनुसकैु वडा को सम्पनत कर कुनै एक वडा बाट नतनभ सनकने 

व्यवस्कथा गररएको  

 

 

 

 

 

 

 



  मोबाईल एप (Mobile App) तिकास र सञ्चालन: 

  कायाभलयको गनतनवधी, नागररक बडापत्र लगायतको जानकारी 

समेनटएको मोबाईल एप (Mobile App) को नवकास गरी ियोगमा 

ल्याउने व्यवस्कथा गररएको  । 

 हस्ितलतखि दस्िािेजहरूलाई तडतजटलाईज गने: 

 कायाभलयमा रहकेा सानवकका हस्कतनलनखत दस्कतावेजहरूलाई कम््यटुर 
िणालीको ियोग गरी नडनजटल दस्कतावेज बनाउने कायभ अनघ बढेको  । 

सम्पणूभ घर न्सा फाइल हरु लाई computerized गरर ब्यबस्कथापन गने 

कायभ अनघ बढाइएको  
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  सफ्टिेयर  प्रणाली (Software System) को प्रयोग: 

   कायभ सम्पादन तथा सेवा िवाहमा दहेायका सफ्टवयेर िणाली 
(Software System) हरूको ियोग गने: 

 व्यनक्तगत घटना दताभ तथा सामानजक सरुक्षा 

 MARS 

 SUTRA  

 आयलेखा  

 सम्पनि कर  

 LGGIS System  
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  जनशति तिकास िातलम: 

 कमभचारीहरुको लानग सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धी तानलम ।  
  कमभचारीहरुको लानग कम््यटुर संचालन सम्बन्धी 

आधारभतु तानलम । 

 कमभचारीहरुको लानग सफ्टवेयर सम्बन्धी अनभमखूीकरण 

तानलम । 

 कमभचारीहरुको लानग सम्पनि कर   सम्बन्धी आधारभतु 

तानलम । 
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घर िुरी संकऱर्न कायय सम्पन्र्न भएको , 
संकलऱत data हरु ऱाई software को 
माध्यमिाट data प्रशोिर्न गरर ड्राफ्ट 
ररपोटय तयार भएको  



भानव योजना हरु  

  िैकतपपक उजािको व्यिस्था: 

  सौयभ लगायतमा आधाररत वैकनल्पक उजाभका 

उपकरणहरू (्यानल, ब्यानर, यनूपएस) जस्कता 

उपकरणहरू खररद गरर जडान गनुभपने हुन्छ । 



MARS – current components 



MARS components after re-engineering  






