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सामुदायिक डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापन
कािययवडि

प्रस्तावनााः

गाउँपाडलकाका

विाहरूको समुदािका नागरीहरूमा डिजिटल सेवाको

पहुँचमा वृयि गरी सुशासन प्रत्िाभूती गनय बान्द्छनीि दे खाएकाले स्थानीि

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले ददएको अडिकार प्रिोग
गरी िशोिरा गाउँकाियपाडलकाबाट िो कािययवडि तिुम
य ा गरी लागू गररएको
छ।

पररच्छे द–१

सं जिप्त नाम र प्रारम्भ

1. सं जिप्त नाम र प्रारम्भ

(1) िस कािययवडिको नाम "सामुदायिक डिजिटल सेवा केन्द्र
सञ्चालन तथा व्िवस्थापन कािययवडि २०७९" रहेको छ
।
(2) कािययवडि

िशोिरा

गाउँपाडलकाको

काियपाडलकाको

बैठकले स्वीकृत गरे को डमडत दे जख लागू हुने छ ।
2. पररभाषा: यवषि वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा िस कािययवडिमा
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(1) “डिजिटल सेवा” भन्नाले सूचना प्रयवडिको प्रिोग गरी आम
नागररकमा सरकारी सेवा, सामाजिक सुरिा, डसफाररसहरू,
अनलाइन कर तथा शुल्क भुक्तानी िस्ता सेवा लाई सम्झनु
पदयछ ।
(2) “गाउँपाडलका” भन्नाले

िशोिरा

गाउँपाडलका

गाउँ

काियपाडलकाको कािायलि सम्झनु पदयछ ।
(3) “अध्िि” भन्नाले िशोिरा गाउँपाडलकाको अध्िि सम्झनु
पदयछ ।
(4) “प्रमुख प्रशासकीि अडिकृत” भन्नाले िशोिरा गाउँपाडलका
गाउँ

काियपाडलकाको

कािायलिको

प्रमुख

प्रशासकीि

अडिकृत सम्झनु पदयछ ।
(5) “दस्तुर” भन्नाले डिजिटल सेवा वापत न्द्िूनतम तोयकएको
दस्तुर सम्झनु पदयछ ।
(6) “कोष” भन्नाले डिजिटल सेवा सञ्चालन तथा व्िवस्थापनका
लाडग कुनै पडन नेपाल सरकारबाट मान्द्िता प्राप्त बैकमा
डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापन सडमडतको
ु खाता सम्झनु पदयछ ।
नाममा खोडलएको सं िक्त

पररच्छे द–२

सामुदायिक डिजिटल सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन र व्िवस्थापन सम्बन्द्िी
व्िवस्था

3. काियक्रम डनदे शक सडमडत: डिजिटल सेवा केन्द्रको स्थापना तथा
व्िवस्थापन गने, काियक्रम कािायन्द्विन गनय आवश्िक परामशय,

अनुगमन तथा मुल्िांकन गनयको लाडग गाउँपाडलकाका अध्ििको
सं िोिकत्वमा

दे हाि

बमोजिम

सडमडत

गठन

गररनेछ

र

आवश्िकतानुसार सडमडतले यवज्ञ प्रडतडनडिलाई आमजन्द्ितको रूपमा
बोलाउन सक्नेछ।

(1) गाउँपाडलका अध्िि
सं िोिक
(2) गाउँपाडलका उपाध्िि
सदस्ि
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(3) गाउँपाडलका अध्ििले तोकेको एक िना विा अध्िि
सदस्ि
(4) प्रमुख प्रशासकीि अडिकृत
सदस्ि-सजचव
4. काियक्रम डनदे शक सडमडतको काम, कतयव्ि र अडिकार: डनदे शक
सडमडतको काम, कतयव्ि र अडिकार दे हाि बमोजिम हुनछ
े ।

(1) िस कािययवडिमा तोयकएका मापदण्ि र आिारहरूको
सीमाडभि रही डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन गनय आठै
वटा विाहरूमा पािक पने स्थान छनौट गने ।
(2) सम्बजन्द्ित विा तथा अन्द्ि सं स्था सँग समन्द्वि गरी
केन्द्र सञ्चालनका लाडग आवश्िक यवषिमा छलफल
गने ।
(3) डिजिटल सेवा केन्द्रबाट प्रदान गररने सेवा वापत
न्द्िुनतम सेवा शुल्क डनिायरण गने ।
(4) डिजिटल सेवा केन्द्र िस पाडलकामा अनुसजु च २
बमोजिम दतायको व्िवस्था डमलाउने ।
(5) डिजिटल सेवा केन्द्र िस पाडलकामा अनुसजु च १
बमोजिम दताय यकताबको व्िवस्था डमलाउने ।
(6) केन्द्रको डनिडमत अनुगमन तथा डनिमन गने ।
(7) डिजिटल सेवा केन्द्रको लेखापरीिण तथा सामाजिक
परीिण गराउन आवश्िक व्िवस्था डमलाउने ।
(8) डिजिटल

सेवा

केन्द्रको

कोष

सञ्चालनका

लाडग

आवश्िक सहजिकरण गने ।
5. गाउँपाडलकाको काम कतयव्ि र अडिकार: गाउँपाडलका काम,
कतयव्ि र अडिकार दे हाि बमोजिम हुनेछ ।
(1)

डनदे शक सडमडतबाट डसफाररस भएका सूचना प्रयवडि
सेवा केन्द्र स्थापना हुने विाका स्थानहरु स्वीकृत
गने ।

(2)

सेवा केन्द्रको लाडग आवश्िक उपकरणहरु, सोको
स्पेडसयफकेसन र अनुमाडनत लागत तिार गने र
स्वीकृत गने ।
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(3)

स्वीकृत मापदण्ि डभि रही काियक्रमका लाडग

तोयकएका उपकरण तथा सफ्टवेिर खररद सम्बन्द्िी
कािय गने
(4)

केन्द्र स्थापनको लाडग तोयकएका हाियवेिर तथा

सफ्टवेिर सम्बडित विाको स्वीकृत स्थानसम्म पुिायई
सेटअप, ििान तथा नेटवयकयङको व्िवस्था गने ।
(5)
(6)

ब्रोिव्िाण्ि इन्द्टरनेट कनेजक्टडभटीको व्िवस्था गने

यवद्युतीि शासनको लाडग केन्द्र, प्रदे श तथा स्थानीि
सरकारले प्रवाह गरे को सेवाहरु सूजचकृत गरी

सेवाहरु अडनवािय केन्द्र माफयत कािायन्द्विनमा ल्िाउन
आवश्िक कािय गने ।
(7)
(8)

प्रवाह गररने सेवाहरुको शुल्क डनिायरण गने ।

केन्द्र सञ्चालनमा खयटने प्रायवडिक सहिकतायको
पाररश्रडमक डनिायरण गने ।

(9)

डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापन

सडमडतबाट डसफाररश भई आएका प्रडतडनडिहरुलाई

िमता अडभयिडि सम्बन्द्िी ताडलम काियक्रम सञ्चालन
गने

(10) डिजिटल सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्िवस्थापनका
लाडग वायषयक बिेट तथा िोिना तिुम
य ा गने ।

(11) प्रभावकारी रुपमा काियक्रम लागू भए/नभएको
डनिडमत अनुगमन तथा मुल्िांकन गने

(12) काियक्रमको सामाजिक परीिण गराउने ।
(13) तोयकएको ले खा परीिकबाट बायषयक रुपमा लेखा
परीिण गराउने ।
(14) काियक्रम डनदे शक सडमडतबाट डनिडमत रुपमा

काियक्रमको प्रगडत प्रडतवेदन डलई उक्त काियक्रमको
सफल कािायन्द्विन गनय आवश्िक कािय गने ।

6. विा कािायलिको काम कतयव्ि र अडिकार: गाउँपाडलका काम,
कतयव्ि र अडिकार दे हाि बमोजिम हुनछ
े ।
(1)

डिजिटल सेवा केन्द्र स्थापनाको लाडग उपिुक्त

स्थान/कोठा छनौट गरी गाउँपाडलकामा डसफाररस
गने ।
(2)

डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापन
सडमडत गठनको सहिीकरण गने ।
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(3)

डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापन

सडमडत गठन गरी दतायको लाडग गाउँपाडलकामा
डसफाररस गने ।

7. डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापन सडमडत: डिजिटल
सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापनको लाडग बढीमा १५
सदस्ि सञ्चालन सडमडत गठन गररनेछ ।सडमडतमा १ िना

अध्िि, १ िना कोषाध्िि, १ िना सजचव र बाँयक सदस्ि

रहने छन ।सडमडतको कुल सदस्ि मध्िे कजम्तमा ५० प्रडतशत
मयहला सदस्ि सुडनजित गनुय पनेछ ।बाँकी सदस्ि छनौट गदाय
मुजल्सम (भएमा), दडलत तथा यवपन्नको प्रडतडनडित्व लाई
सुडनजित गने ।

8. डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापनको काम, कतयव्ि र
अडिकार दे हाि बमोजिम हुनछ
े
(1)

डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालनको लाडग सुरजित
स्थान/कोठाको व्िवस्थापन गने ।

(2)

केन्द्रको लाडग आवश्िक फडनयचर, फडनयडसं ग, ििान
गररएका सम्पूणय उपकरणहरुको व्िवस्थापन, सुरिा
एवं डनिडमत ममयत सम्भारको व्िवस्था गने ।

(3)

केन्द्र सञ्चालनको लाडग आवश्िक िनशजक्त छनौट

गदाय मुजल्सम (भएमा), दडलत, मयहला तथा यवपन्नको
प्रडतडनडित्व लाई सुडनजित गने ।
(4)

केन्द्र सञ्चालनको लाडग आवश्िक िनशजक्त छनौट

गरी िमता यवकासको लाडग गाउँपाडलकामा डसफाररस
गने ।
(5)

स्थानीि स्तरबाट उपलव्ि गराइने सेवाहरु िनस्तर
सम्म प्रभावकारी रुपमा पुिायउनको लाडग सेटअप

गररिेका उपकरणहरुको अडिकतम प्रिोग गने ।
(6)

डिजिटल सेवा केन्द्र व्िवस्थापन कोष स्थापना गने
।

(7)

सेवाग्राहीहरुलाइ ददने सेवाको डनिायररत शुल्क वापत
सं कलन भएको रकम दै डनक रुपमा कोषमा िम्मा
गने ।

(8)

गाउँपाडलका, विा कािायलि तथा कुनै पडन सं घ-

सं स्थाबाट प्राप्त अनुदानको रकम कोषमा िम्मा गने
।
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(9)

अन्द्ि कुनै यकडसमको अम्दानी प्राप्त भएमा सो रकम
कोषमा िम्मा गनुय पने छ ।

(10) केन्द्रको व्िवस्थापनको लाडग सम्पकय व्िजक्त तोकने
र सोको िानकारी गाउँपाडलकालाई गराउने ।

9. डिजिटल सेवा केन्द्र व्िवस्थापन कोष सञ्चालन सम्बन्द्िी व्िवस्था:
डिजिटल सेवा केन्द्र माफयत प्रदान गररने सेवा शुल्कबाट सं कडलत

रकम िम्मा गनय डिजिटल सेवा केन्द्र व्िवस्थापन कोष सञ्चालन

गररनेछ ।िस कोषको खाता नेपाल सरकारबाट मान्द्िता प्राप्त
बैंकमा केन्द्रको नाममा सञ्चालन गररने छ ।उक्त खाता सडमतिका
ु
अध्िि तथा कोषाध्ििको सं िक्त
दस्तखतमा सञ्चालन गनुय पने

छ ।िस खोसको रकमहरु दे हािका िेिहरुमा माि खचय पाईने
छ ।

(1)

केन्द्र सञ्चालनमा खयटने प्रायवडिक सहिकतायको लाडग
दै डनक पाररश्रडमक ।

(2)

केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापनको लाडग आवश्िक
घरबाहाल

शुल्क, इन्द्टरनेट, डबिुली, पानी तथा

टे डलफोन लाइनको महसुल र सफ्टवेिरको लाइसेन्द्स
शुल्क भुक्तानी ।
(3)

स्थापना भएका उपकरणहरूको डनिडमत सञ्चालन

तथा ममयत सम्भार ।
(4)

सञ्चालन सडमडत बैठक वापत खािा खचय अडिकतम
मयहनामा एक पटक ।

(5)

िस

कोषको

रकमबाट

केन्द्र

सञ्चालनक

लाडग

आवश्िक उपकरण र सामाग्रीहरू खचय गनय बािा पुग्ने

छै न तर उपकरण खररद गदाय सो को यवस्तृत यववरण
र लागत अनुमान गाउँपाडलकाबाट स्वीकृत गराउनु पने
छ ।
(6)

माथी उल्ले जखत जशषयक बाहेक अन्द्ि कुनै पडन
जशषयकमा कोषको रकम खचय गनय पाइने छै न ।

पररच्छे द–३

सामुदायिक डिजिटल सेवा केन्द्र छनौट सम्बन्द्िी व्िवस्था
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10. डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालनको लाडग स्थान छनौटका

आिारहरू: केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गनयका लाडग प्रत्िेक
विामा स्थान छनौटका लाडग डनम्न बमोजिमका आिारहरु
डलनुपनेछ ।
(1)
(2)

अडनवािय रुपमा यवद्युत आपूडतय भएको ।

इन्द्टरनेट कनेजक्टडभयटको लाडग ब्रािबैंि इन्द्टनेट
सेवाको पहुच भएको ।

(3)

सूचना प्रयवडि िेिमा ज्ञान भएको िनशजक्तको
उपलब्िता भएको ।

(4) कम््िुटर लगाएतका उपकरणहरुको सुरिाको लाडग

पक्की भवन लगाएत अन्द्ि आवश्िक भौडतक
पूवायिारको व्िवस्था भएको ।

(5) स्थान छनौट गदाय सकेसम्म समानुपाडतक रुपमा

भौगोडलक िेि, प्रशासडनक िेि तथा समुदािलाइ
समेटने गरी छनौट गनुप
य ने ।

(6)

ददगो व्िवस्थापनका आिारहरुको यवश्लेषण भएको
हुनेपने छ ।

(7)

डिजिटल सेवा केन्द्र स्थापना भैसकेपडछ सोको सफल
कािायन्द्वन डनरन्द्तरता र ददगोपनको लाडग आवश्िक
श्रोतको व्िवस्था गनय सक्ने अपनत्वको साथ

काियक्रमको व्िवस्थापन तथा सञ्चालन गनय स्थानीि
सडमडतको प्रडतबिता हुनेपनेछ।
पररच्छे द–४

सामुदायिक डिजिटल सेवा केन्द्रको लाडग आवश्िक
उपकरण सम्बन्द्िी व्िवस्था

11. फडनयचर, फडनयडसंग र उपकरण सेट अप गनुपय ने:

गाउँपाडलकावाट स्वीकृत भई छनौट भएको स्थानहरुमा केन्द्र
स्थापनाको लाडग न्द्िूनतमरुपमा आवश्िक पने दे हाि
बमोजिमका सामाग्रीहरू सेटअप गनुप
य नेछ ।
(1)
(2)
(3)

िे स्कटप कम््िुटर

मजल्टफङ्शण यप्रन्द्टर

- १ वटा

१५०० VA UPS डसस्टम - १ वटा

(4)

HD Web क्िामेरा

(5)

LED Studio Light

(6)

IP क्िामेरा with NVR

(7)

- २ वटा

- १ वटा
- १ वटा
- २ वटा

िे स्कटप Stereo Speaker - १ वटा
7
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ु - १ वटा
कम््िुटर र उपकरण राखने टे बल

(8)

कुसी

(9)

- २ वटा

(10) Visitor कुसी

- १ सेट

(11) नेटवयकिंग र Electric Wiring: सबै उपकरणहरूलाई

यवद्युत ् आपूडतयको व्िवस्था डमलाउन र इन्द्टरनेट ििान
गनय आवश्िक उपकरणहरू (िस्तै : Electric Cable,
Power Plug, Power Distribution Unit, Wireless
Router, Cat 6 Cable आदि) प्रिोग गरी Power
Cabling सयहतको केन्द्रको नेटवयकिंग गनुप
य ने छ ।

(12) डलि लाईन (lease-line connectivity)

(13) Optical Fiber ब्रोिब्िाण्ि इन्द्टरनेट (कम्तीमा 15
Mbps)
(14) Electric fan – 1 set
पररच्छे द–५
यवयवि

12. सञ्चालन तथा व्िवस्थापन: मुख्िमजन्द्ि तथा मजन्द्िपररषदको

कािायलि, प्रदे श तथा स्थानीि शासन सहिोग काियक्रम, लुजम्बनी
प्रदे श

अन्द्तगयत

गाउँपाडलकाको

नवप्रवियन

सहिोगमा

साझेदारी

आठै

वटा

कोष

तथा

विाहरुमा

िशोिरा

एक-एक

डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालनको लाडग डिजिटल सेवा केन्द्र

सञ्चालन तथा व्िवस्थापन गदठत सडमडत गठन गररनेछ ।

डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालनको लाडग सेवा केन्द्र िशोिरा
गाउँपाडलका गाउँ काियपालकाको कािायलिमा दताय हुन ु पने छ ।

केन्द्र सञ्चालनको लाडग सञ्चालन सडमडत र गाउँपाडलका डबच

डलजखत सम्झौता गरी सं चाडलत काियक्रमलाइ डनरन्द्तरता प्रदान
गनय सो सडमडतलाइ जिम्मेवार बनाइनेछ । साथै गाउँपाडलकाले

केन्द्र सञ्चालन प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गने र आवश्िक

परे को बेलामा आडथयक तथा प्रायवडिक सिहोग उपलब्ि गराउनु
पनेछ ।

13. ताडलम प्रदान गनुपय ने: गाउँपाडलकाले केन्द्र सञ्चालनकोलाडग बुंदा
नं. ८ को (४) अनुसार डसफाररस भएका प्रायवडिक िनशजक्तलाई
आवश्िक ताडलमको व्िवस्था गनुप
य नेछ ।

14.हस्तान्द्तरण गनुप
य ने: केन्द्र स्थापना भैसकेपडछ सम्बडित सडमडतलाई
केन्द्र व्िवस्थापन तथा सञ्चालनको सम्पूणय जिम्मेवारी डलने गरी
हस्तान्द्तरण गनुप
य नेछ ।

15. अनुगमन तथा मूल्िांकन: गाउँपाडलकाले केन्द्र स्थापना गरी
काियक्रमको

व्िवस्थापन

तथा

8
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गररसकेपडछ सम्बजन्द्ित सडमडतले िस कािययवडि बमोजिम कािय
गरे नगरे को सम्बन्द्िमा समिमा अनुगमन तथा मूल्िांकन गनुप
य नेछ
।

16. कािययवडिको व्िाख्िा गनय सक्ने: िस कािययवडिको कािायन्द्विनमा
दे जखएका समस्िा वा दुयविाका सम्बन्द्िमा डनदे शक सडमडतले
व्िाख्िा गरी समािान गनय सक्नेछ ।

17. कारवाही तथा डनस्कासन: डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा
व्िवस्थापन सडमडतबाट गाउँपाडलकाको डनदे शन वा तोयकएको
कािय प्रभावकारी नगनेमा वा आडथयक यहनाडमना गरे मा वा
तोयकएको कािय बाहेक अन्द्ि कुनै कािय गरे मा डनदे शक सडमडतले

िुनसकै बेला छनौट भएका व्िजक्तलाइ सडमडतबाट डनसकासन
गरी अन्द्ि व्िजक्तलाइ समावेश गनय सक्नेछ ।

18. सं सोिन सम्बन्द्िी व्िवस्था: गाउँपाडलकाबाट आवश्िकता अनुसार
कािययवडि सं सोिन गनय सक्नेछ ।
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अनुसजु च १
कािाययवडिको दफा ४ को ५ सँग सम्बजन्द्ित
िशोिरा गाउँपाडलका

गाउँ काियपाडलकाको कािायलि, बैदौली
कयपलवस्तु, लुजम्बनी प्रदे श, नेपाल

सामुदायिक डिजिटल सेवा केन्द्र दताय यकताब
क्र.स.

दताय

डमडत

सेवा

केन्द्रको
नाम

ठे गाना

सं चालक

तिार

प्रमाजणत

नामावली

सही

सही

सडमडत
१.

१

...........

२. ............
३. ............
४. ............

५. .............
२

10
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अनुसजु च २
कािाययवडिको दफा ४ को ४ सँग सम्बजन्द्ित
िशोिरा गाउँपाडलका

गाउँ काियपाडलकाको कािायलि, बैदौली
कयपलवस्तु, लुजम्बनी प्रदे श, नेपाल

प्र.प.नं.

डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन

प्रमाण-पि
सेवा

डनम्न डलजखत यववरण भएको ..................................डिजिटल
केन्द्र

...............मयहना

सञ्चालन

केन्द्रलाइ

....................गते

सम्वत

२०...........साल

....................रोिमा

सामुदायिक डिजिटल सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्िवस्थापन कािययवडि,
२०७९ को दफा ४ को ४ बमोजिम दताय गरी िो प्रमाण-पि ददइएको छ
।

यववरण

सामुदायिक डिजिटल सेवा केन्द्रको नाम:
…………………………………………………..
ठे गाना : ………………………………………………..

………………………………
प्रमुख प्रशासकीि अडिकृत
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अनुसजु च ३

डिजिटल सेवा केन्द्रमा प्रिोग गनय सयकने सम्भायवत सेवाहरू
१. घटना दतायका लाडग सूचना फाराम भने अनलाइन प्रोटयल ।
२. सवारी चालक अनुमडत पिको अनलाइन पोटयल ।
३. पासपोटयका लाडग अनलाइन पोटयल ।

४. सरकारी कािायलि अन्द्ि अनलाइसेवाहरुका सफ्टवेिर ।

५. अन्द्तररिात्मक वेव-पोटयल िसले जशिा, स्वास््ि, कृयष लगाएतका
िेिको अनलाइन िाटा तथा सूचना वैंकको रुपमा काम गदयछ
।

६. कम्िुटरले जशिकले िस्तै डसकाउने ई-जशिा, ई-लडनिंङ सम्बजन्द्ि
सफ्टवेिरहरु

७. कृयषको व्िवहाररक ज्ञान प्रदान गने इ-कृयष सम्बजन्द्ि डभडििोहरु
८. टे डलमेडिडसन सम्बजन्द्ि सफ्टवेिर
९. इ-बैंयकङ सम्बजन्द्ि काियहरु
१०.

अनलाइन बिद्यि
ु शल्
ु क, इ-दिकेि, अन्य अनलाइ सेवा

सञ्चालन गने वेव-पोिट लहरु

cf1fn],
gfdM t]h axfb'/ l;+x
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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