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सिधुतीर् शासन र सूचना प्रसिसध को प्रसतबेदन-२०७५ 

परिचय 

साल्पासससिछो गाउँपासिका गाउँकार्यपासिकाको कार्ायिर्,चौकीडाडा,भोजपुर एकदमै 

सबकट  गाउँपासिका हो। भौगोसिक सबकट रहेको र्ो के्षत्र मा आर् आजयन का थुपै्र श्रोत भए 

ता पसन आसथयक सिकास का सूचक हरु अध्यन गदाय र्ो ठाउँ पसछ परेको छ । LGCDP  

बाट प्राप्त अनुदान कोटामा र्स गाउपासिका िे एक जना सूचना प्रसबसध असधकृत िाई 

करार सेिा मा सनरु्क्त गररर्ो । गाउपासिका मा भएको बजेट र LGCDP Fund बाट र्स 

गाउँपासिका मा सूचना प्रसबसध सामग्री को खररद भइ सूचना प्रसबसधको पुबायधार सिकास 

भएको छ ।सूचना प्रसबसधको के्षत्र मा भएका सफिता का कथा हरु ति प्रसु्तत भएको छ ।  
 

१.गाउँपासिका मा िेबसाइट सुचारु:  

सबगत: सबगतमा हेदाय र्ो ठाउमा सूचना प्रधान गने माध्यम हरु को अिस्था सनरु्ुंन  सथर्ो, 

सूचना हरु समे्प्रषण गनय एफ.एम को माध्यम भएसन त्यसत प्रभाबकारी सथएन, फेसबूक पेज 

हरु सथएन।  

हाि:    

र्स साल्पासससिछो गाउपासिका मा नेपाि सरकार को मापदण्ड मा रहेको िेबसाइट सुचारु 

भएको छ । गाउँपासिकाको िेबसाइट मा जन प्रसतसनधी र कमयचारी को सििरण, कार्यक्रम 

तथा पररर्ोजनाहरु, सिधुतीर् शुसासन सेिा, सूचना तथा समाचार, प्रसतबेदन हरु को समू्पणय 

सििरण हेनय पाइन्छ रे्स का साथै गाउँपासिका को फेसबुक पेज, रु्टु्यब अकाउन्ट पसन 

सुंचािन गररएको छ ।  
 
 
 
 

२.CCTV camera जडान:  

सबगत: सबगत िाई हेने हो भने गाउपासिका मा भैरहेका सक्रर्ाकिाप सनर्ाल्न कुनै पसन 

सिधुतीर् उपकरण हरु को प्रर्ोग गररएको सथएन, गाउपासिका मा भैरहेका सक्रर्ाकिाप हरु 

सनर्ाल्न cctv क्यामेरा को जडान गररएको सथएन ।    

हाल: 



साल्पासससिछो गाउँपासिका गाउँकार्यपासिकाको कार्ायिर्,मा CCTV camera जडान 

भएको छ । असहिे र्ो गाउँपासिका मा ६िटा CCTV camera जडान गररएको छ । असहिे 

र्ो क्यामेराबाट गाउँपासिका मा भैरहेका समू्पणय सक्रर्ाकिाप हरु हेने गररन्छ ।  
 

३. E-attendance:  

सबगत: र्ो भन्दा अगाडी र्स गाउपसिका मा पुरानो शैिी बाट हासजरी, अथायत register मा 

हासजरी गने गररन्थ्यो। 

हाि: 

साल्पासससिछो गाउपासिका मा सिधुतीर् प्रणािी बाट हासजरी को व्यिस्था गररएको छ ।  
 

४.जन प्रसतसनसध र कमयचारी िाई सूचना प्रसबसध तासिम: 

सबगत: सबगत िाई हेने हो भने र्स ठाउँ का जन प्रसतसनसध र कमयचारी मा सूचना प्रसबसध 

सम्बन्धि धरै नै कम जानकारी भएको भेसटर्ो । सूचना प्रसबसध िे कसरी फड्को माछय  भने्न 

कुरा मा ज्ञान कम भहेको देन्धखर्ो, र्स िे पाने प्रभाब को बारे मा जानकारी सथएन ।    

हाि: 

सूचना प्रसबसध िाई चुस्त दुरुस्त बनाउन  गाउँपासिका बाट र्ो तासिम सुंचािन गररएको हो 

। र्स तासिम बाट जन प्रसतसनसध, कमयचारी, सबद्यािर् का सशक्षक तथा सबद्याथी िाभान्धित 

भएका छन् । र्स तासिममा सहभागी हरु िे िेबसाइट को बारे मा, फेसबुक को बारे मा, 

रु्टु्यब अकाउन्ट को बारे मा , सूचना तथा सुंचार प्रसबसध को नीसत को बारे , सूचना तथा 

सुंचारमा गाउपासिका मा भएका उपिन्धि का बारे मा र आगामी सदनमा गनय ससकने 

उपिन्धि को बारे चचाय र तासिम गररर्ो ।   

 

५.दताय चिानी,र्ोजना तथा जग्गा को सििरण राखे्न सफ्टिेर्र:  

सबगत: सबगत िाई हेने हो भने र्स गाउपासिका मा कागजात ब्यबन्धस्थत गने कुनै प्रकार को 

software सथएन । 

हाि: 

गाउँपासिका प्रर्ोजन का िासग दताय चिानी को सफ्टिेर्र बाट सिसभन्न कार्ायिर् बाट 

आउने/जाने पत्र हरु िाई ब्यबन्धस्थत गनय सफ्टिेर्र अन्धिम चरण मा पुगेको छ । 

गाउँपासिकाका र्ोजना हरु को सििरण सडसजटि प्रणािी मा राख्न र्ोजना सफ्टिेर्र 

आगामी आसथयक िषय बाट िागु हुने छ । र्स बाट उपभोक्ता ससमसत, प्रासबसधक, र र्ोजना 

शाखा िाई सहर्ोग पुगे्न छ । र्स का साथै जग्गा को के्षत्रफि र सकत्ता नो. रान्धखने छ ।     
 

६.गु्रप sms प्रणािी: साल्पासससिछो गाउपासिका िे Group sms सुंचािन मा ल्याएको छ । 

र्ो सेिा सुचारु भएपसछ गाउपासिका बाट समू्पणय sms अब र्ो ससस्टम बाट प्रबाह गररन्छ ।  

र्ो ससस्टम बाट एकइ चोटी  सबसभन्न group मा पठाउन ससकन्छ।  



 

७. इन्टरनेट सुसबधा: साल्पासससिछो गाउपासिका मा इन्टरनेट सुसबधा पुगेको छ । सबधुसतर् 

माध्यम बाट हुने समू्पणय कामहरु गनय सहज बाताबरण ससजयना भएको छ । आगामी िषय र्ो 

इन्टरनेट हरेक िडा मा पुर्ायउने िक्ष्य रान्धखएको छ । इन्टरनेट को माध्यम बाट पाउने सेिा 

सुसबधा बाट कोइ पसन बन्धित नहोस् भने्न हेतु िे र्ो कार्य िाई अगाडी बडाइएको हो ।   

 

८. सबधुसतर् सूचना पाटी को अबधारना: सुचना समे्प्रषण गनय सबधुसतर् सूचना पाटी को 

व्यिस्था गररने भएको छ ।  र्स को िासग आिश्यक पुबायधार हरु जोसडने क्रम मा छ ।  
 

१.गाउपासिका को िेबसाइट:- 

 
 
 
 

२.सबधुसतर् हासजरी प्रणािी:- 



 
 

३.सूचना प्रसबसध सम्बन्धि तासिम

 

 



 

 

४.र्ोजना तथा दताय चिानी सफ्टिर्र 



 

५.Group SMS प्रणािी:- 

 

६. फेसबुक पेज 



 


