नेऩार सयकाय
सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध भन्त्रारम
याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्र
ङ्झसॊहदयिाय, काठभाडौ

िर्ष २०७8 (काङ्झतक
ष -ऩङ्टर्)
सूचनाको हक सम्फन्त्धी ङ्जिियण
ङ्झभङ्झत -2078/10/15

सूचनाको हक सम्फन्त्धी

ऐन, २०६४ को दपा ५ को उऩदपा (३) य सो को ङ्झनमभािरीको ङ्झनमभ (3)

ॉ
अनङ्टसायको प्रमोजनको राङ्झि याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्रसि
सम्फङ्ञन्त्धत २०78 काङ्झतक
ष
दे ङ्ञि ऩङ्टर्
भङ्जहनासम्भका ङ्जिियणहरु अद्यािङ्झधक ियी प्रकाशन िङ्चयएको छ .
ऩृष्ठबूङ्झभ :
याङ्जष्डमस्तयका सफै ङ्जकङ्झसभका ङ्झफधङ्टङ्झतम तथ्माङ्क सॊ करन ियी सूचना फैंकको रूऩभा कामष िने तथा तथ्माङ्कहरूको
सङ्टयङ्ञऺत बण्डायण िने,ङ्झसॊहदिाय ऩङ्चयसयको High speed backbone network व्मिस्थाऩन िने, सबषयहरू host िने,
National Cyber Emergency Team(NCERT) को सॊ चारन िने, सयकायी कामाषरमहरूको िेब साईटको Domain य
Host िने, सयकायी ईभेर सेिा प्रदान िने, सयकायी ङ्झनकामहरूराई सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्फन्त्धी प्राङ्जिङ्झधक सेिा उऩरब्ध
ियाउने कामषको रािी याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत िठन आदे श, 2058 फाट िङ्छठत मो केन्त्र,
सॊ चाय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध भन्त्रारम अन्त्तिषतको ङ्झनकाम हो ।
मस केन्त्ररे सूचना प्रङ्जिङ्झधभा आधाङ्चयत सािषजङ्झनक सेिा तथा ऻानभा आधाङ्चयत उद्यभशीरता ङ्झनभाषण िने ियी सूचना
प्रङ्जिङ्झध नीङ्झत कामाषन्त्िमन िने दङ्टयदृङ्जष्ड ङ्झरएको छ। मसरे सूचना प्रङ्जिङ्झधभा आधाङ्चयत सािषजङ्झनक सेिा तथा ऻानभा
आधाङ्चयत उद्यभशीरता ङ्झनभाषण िनष सॉस्थाित ऺभता ङ्झफकास िने उद्देश्म ङ्झनधाषङ्चयत िये य सो दङ्टयदृष्टी हाङ्झसर िने प्रमत्न
िङ्चययहेको छ।
सयकायी ङ्झनकामहरुरे सेिा प्रिाहका राङ्झि सञ्चारनभा ल्माएका भोफाईर एऩ तथा अनराइन सेिाभा एउटै एऩ
भापषत ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत िनष य ती ङ्झनकामका प्रणारीहरुफीच अन्त्तयआिद्धता कामभ िनष “नािङ्चयक एऩ” नाभक
भोफाइर एऩ ङ्जिकास बई सोको ऩयीऺण सञ्चारन सभेत शङ्टरु िङ्चयएको छ ।मस एऩको भाध्मभफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ सयकायी
ङ्झनकामका अनराइन सेिा सहज रुऩभा प्राप्त िनष सङ्जकनङ्टका साथै मस एऩरे Service Delivery Gateway को रुऩभा
सभेत कामष िनेछ जसरे िदाष सयकायी ङ्झनकामका ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणारीहरु एक आऩसभा छङ्ट ट्टाछङ्ट ट्टै अन्त्तयआिद्धता िनङ्टऩ
ष ने
फाध्मता हट्न िई एउटै एऩको भाध्मभफाट सफै प्रणारीहरुरे एक आऩसभा सम्ऩकष कामभ िनष सङ्जकन्त्छ। मसरे
िदाष “नािङ्चयक एऩ” राई अझ उऩमोिी एिॊ प्रबािकायी फनाउन फैंक, ङ्जित्तीम सॊ स्था रिामत ङ्झनङ्ञज सॊ स्थाका ङ्जिद्यङ्टतीम
सेिाहरु सभेत मस platform भापषत API तथा Content उऩबोि ियी ती सेिा प्रिाह िने रक्ष्म ङ्झरएको छ।

ङ्झनकामको स्िरूऩ य प्रकृङ्झत :
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ऐन 2013 को दपा 3 अन्त्तिषत याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 2058 को िठन
आदे शानङ्टसाय िठन बएको हो, जसको उद्देश्म नेऩार सयकायको सूचना फैंकको रुऩभा काभ िनष, सयकायी
कामाषरमहरुको कम््मूटय अङ्झबरे ङ्ञिकयण िनष य सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्िङ्ञन्त्ध नीङ्झत तथा कामष मोजना कामाषन्त्िमन िने,
ियाउने उद्देश्मरे िठन िङ्चयएको सङ्झभङ्झत हो।

केन्त्रको काभ कतषव्म य अङ्झधकाय :
१. काभ िनष सूचना फैंकको रूऩभा काभ िने ।
२. सयकायी कामषरमहरूभा कम््मूटय अङ्झबरेिीकयण य ङ्जिर्म िस्तङ्टको ङ्जिकास तथा ङ्जिस्ताय िने काभभा सघाउ
ऩूर्माउने ।
३. सूचना प्रङ्जिङ्झधको अनङ्टसन्त्धान य ङ्जिकासभा सहमोि ऩूर्माउने ।
४. नेऩार सयकायका सफै कामाषरमभा िेिसाइट याख्ने य सो राई अद्यािङ्झधक ियी सॊ चारन िने काभभा सहमोि िने।
५. सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्फन्त्धभा एकरूऩता ल्माउन आिश्मक कोङ्झडङ्ग य स्तय ङ्झनधाषयण (स्टे ण्डडषयाइजेशन) को व्मिस्था
िङ्चय सोको अनङ्टिभन िने ।
६. सूचना ङ्जिऻान तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा मोजनाको कामाषन्त्िमन िने,ियाउने ।
७. काभ कायिाही सूचारू रूऩरे सॊ चारन िनषको रािी आिश्मकता अनङ्टसाय सल्राहकाय तथा ऩयाभषश दाताहरू ङ्झनमङ्टक्त
िने ।
८. सयकायी डाटा केन्त्रको सॊ चारन तथा व्मिस्थाऩन िने।
९. सूचना प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकासको राङ्झि याङ्जष्डमस्तयभा सफै ङ्जकङ्झसभका तथ्माङ्क सॊ करन ियी डाटा ङ्झडऩोङ्ञजटयीको सभेत
सयकायी नेटिकषको ङ्झफस्ताय, सॊ चारन तथा व्मिस्थाऩन िने।
10.याङ्जष्डम ङ्जिद्यङ्टतीम बङ्टक्तानी प्रणारीको सॊ चारन िने, ियाउने।
11.सूचना प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकास िनषका राङ्झि नेऩार सयकायरे तोकेका अन्त्म कामषहरू िने ।
12.नािङ्चयक एऩको ङ्झफस्ताय, सॊ चारन तथा व्मिस्थाऩन िने ।

ङ्टष ाईजेसन य क्राउड सेिा प्रदान िने।
13.बचर
केन्त्ररे प्रदान िने सेिाहरू:
१.

सयकायी कामाषरमहरुराई Internet सेिा प्रदान िने।

२.

सयकायी ङ्झनकामहरुराई e-mail सेिा प्रदान िने।

३.

Singh Durbar E-gate pass सेिा प्रदान िने।

४.

ॉ
नेऩार सयकायका कभषचायीहरुकोदऺ जन शङ्ञक्त ङ्झफकासका राङ्झि ङ्जिङ्जिध सूचना तथा सॊ चाय प्रङ्जिङ्झध सि
सम्फङ्ञन्त्धत ताङ्झरभ

५.

प्रदान िने ।

ङ्झसॊहदयफाय ऩङ्चयसय को High Speed Backbone Network ऩङ्टिाषधायको सम्ऩङ्टणष ब्मिस्थाऩन मसकेन्त्रको
भातहतभा सॊ चारन िने ।

६.

नेऩार सयकाय अन्त्तिषतका ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरुराई Server Hosting िनषका राङ्झि मस केन्त्ररे Public IP प्रदान
िने ।

७.
८.
९.

ङ्टष ाईजेसन य क्राउड सेिा प्रदान िने।
बचर

ङ्झफङ्झबङ्ङ भन्त्रारमहरु तथा ङ्झफबािहरुराई Video Conferencing सेिा प्रदान िङ्चययहेको छ।
सयकायी कामाषरमहरुको िेब साईट Host सेिा प्रदान िङ्चययहेको छ।

१०. सयकायी

ङ्झनकामहरुको Server Co-location सेिा प्रदान िङ्चययहेको छ ।

याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्रको सॊिठन सॊयचना
कामषकायी ङ्झनदे शक
- 1

उऩ ङ्झनदे शक -

सूचना प्रङ्जिङ्झध ङ्झनदे शक -1

1

सूचना प्रङ्जिङ्झध शािा

प्रशासन, मोजना तथा जनशङ्ञक्त ङ्झफकास शािा

ईरेङ्ञक्रक शािा

सहामक ङ्झनदे शक - 1

ईरेङ्ञक्रकर ईङ्ञन्त्जङ्झनमय 2

क्मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय -

1

रेिा अङ्झधकृत -

1

शािा अङ्झधकृत -

11

ङ्झसस्टभ एडङ्झभङ्झनस्रे टय - 1

प्रशासकीम अङ्झधकृत -

ईरेङ्ञक्रकर ओबयङ्झसमय - 4

1

प्रशासन सहामक - 1
िङ्चयदाय - 1
टे ङ्झरपोन अऩये टय - 1

कम््मूटय अऩये टय - 2
कम््मूटय टे ङ्ञक्नङ्झसमन -4

ईरेङ्ञक्रकर सि- ओबयङ्झसमय 1

सिायी चारक -

2

कामाषरम सहमोिी -

5
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याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्र अन्त्तिषत Disaster Recovery Center (DRC) हेटौडाको सॊिठन सॊ यचना
ङ्झनदे शक - 1

सूचना प्रङ्जिङ्झध शािा

ईरेङ्ञक्रक शािा

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय - 5

ईरेङ्ञक्रकर ईङ्ञन्त्जङ्झनमय - 1

कम््मूटय अङ्झधकृत- 1

ईरेङ्ञक्रकर ओबयङ्झसमय - 1

प्रशासन, मोजना तथा जनशङ्ञक्त ङ्झफकास
शािा

प्रशासकीम अङ्झधकृत -1

आङ्झथक
ष प्रशासन शािा
कम््मूटय टे ङ्ञक्नङ्झसमन - 1

िङ्चयदाय -1

सिायी चारक -

1

कामाषरम सहमोिी -

4

जम्भा 17 िटा

दयफन्त्दी तेङ्चयज :

ङ्झस.नॊ

ऩद

श्रे णी/तह

सङ्झभङ्झतको

डाटा सेन्त्टयको

ङ्झडजास्टडष

दयफन्त्दी

दयफन्त्दी

केन्त्रको

ङ्ञस्िकृत

अस्थामी

ङ्चयकबयी

कूर

जम्भा

अस्थामी
दयफन्त्दी

1

कामषकायी ङ्झनदे शक

या ऩ प्रथभ सयह

1

0

0

1

2

उऩ-ङ्झनदे शक

या ऩ ङ्छिङ्झतम सयह

1

0

0

1

3

ङ्झनदे शक

या ऩ ङ्छिङ्झतम सयह

0

0

1

1

4

सूचना प्रङ्जिङ्झध ङ्झनदे शक

या ऩ ङ्छिङ्झतम सयह

0

1

0

1

5

सहामक ङ्झनदे शक

या ऩ तृङ्झतम सयह

1

0

0

1

6

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

या ऩ तृङ्झतम सयह

1

10

5

16

7

प्रशासकीम अङ्झधकृत

या ऩ तृङ्झतम सयह

1

0

1

2

8

रे िा अङ्झधकृत

या ऩ तृङ्झतम सयह

1

0

0

1

9

ङ्झसस्टभ एडङ्झभङ्झनस्रे टय

या ऩ तृङ्झतम सयह

1

0

0

1

10

कम््मूटय अङ्झधकृत

या ऩ तृङ्झतम सयह

0

0

1

1

10

शािा अङ्झधकृत

या ऩ तृङ्झतम सयह

0

1

0

1

11

ईरे ङ्ञक्रकर ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

या ऩ तृङ्झतम सयह

0

2

1

3

12

प्रशासन सहामक

या ऩ.अनॊप्रथभसयह

1

0

0

1

14

ईरे ङ्ञक्रकर ओबयङ्झसमय

या ऩ अनॊ प्रथभ सयह

0

4

1

5

16

कम््मूटय अऩये टय

या ऩ अनॊ प्रथभ सयह

0

2

0

2

17

कम््मूटय टे ङ्ञक्नङ्झसमन

या ऩ अनॊप्रथभ सयह

0

4

1

5

18

टे ङ्झरपोन अऩये टय

या ऩ अनॊ ङ्छिङ्झतम सयह

0

1

0

1

19

िङ्चयदाय

या ऩ अनॊ ङ्छिङ्झतम सयह

0

1

1

2

20

ईरे ङ्ञक्रकर सि
ओबयङ्झसमय

या ऩ अनॊ ङ्छिङ्झतम सयह

0

1

0

1

21

सिायी चारक

श्रे णी ङ्झफङ्जहन

0

2

1

3

22

सङ्टयऺा िाडष

श्रे णी ङ्झफङ्जहन

0

0

2

2

23

कामाषरम सहमोिी

श्रे णी ङ्झफङ्जहन

1

4

2

7

9

33

17

59

कूर जम्भा

कैङ्जपमत

याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्र काठभाडौको शािाित कामष ङ्जिियण :
कामषकायी ङ्झनदे शकको काभ,कतषव्म य अङ्झधकाय



सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत मोजना तथा कामषक्रभहरू कामाषन्त्िमन िने, ियाउने ।

१.

सङ्झभङ्झतको दीधषकारीन तथा अल्ऩकारीन मोजना ,िाङ्जर्क
ष कामषक्रभ तथा फजेट तमाय ियी स्िीकृतको रािी सङ्झभङ्झत

२.

सभऺ ऩेश िने ।

सङ्झभङ्झतरे सॊ चारन िये का मोजना तथा कामषक्रभको िाङ्जर्क
ष तथा आिङ्झधक प्रङ्झतिेदन तमाय ियी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश

३.

िने।

सङ्झभङ्झतको ङ्झनणषमहरू कामाषन्त्िमन िने,ियाउने तथा सङ्झभङ्झतका कभषचायीको सङ्टऩङ्चयिेऺण तथा ङ्झनमन्त्रण िने

४.

सङ्झभङ्झतको प्रशासङ्जकम प्रभङ्टिको रूऩभा काभ िने तथा सङ्झभङ्झतको दै ङ्झनक प्रशासङ्जकम काभ कायिाही सङ्झभङ्झतको ङ्झनङ्झत य

५.

आफ्नो ङ्झनदे शन तथा ङ्झनमन्त्रणभा सॊ चारन िने ,ियाउने ।

मस आदे श य सो अन्त्तिषत फनेका ङ्झनमभहरू य सङ्झभङ्झतद्धाया िङ्चयएका ङ्झनणषमहरूका अङ्झधनभा यही सङ्झभङ्झतको काभ

६.

सङ्टव्मिङ्ञस्थत ढङ्घफाट सॊ चारन िने सम्फन्त्धभा अन्त्म आिश्मक काभहरू िने

१.
२.

सूचना प्रणारी सञ्चारन शािा:

एङ्जककृत सयकायी डाटा सेन्त्टयको दै ङ्झनक कामष सॊ चारन एिॊ व्मिस्थाऩन िने।

सयकायी एङ्जककृत ईभेर प्रणारीको सॊ चारन, व्मिस्थाऩन तथा प्राङ्जिङ्झधक सहामता उऩरब्ध ियाउने ।

३.

सयकायी ङ्झनकामहरुको domain registration दे ङ्ञि िेबसाईट होङ्ञस्टङ सम्भको सम्ऩूणष कामष िने ।

४.

सयकायी ङ्झनकामहरुको ङ्जिद्यङ्टङ्झतम सेिाराई आिश्मक ऩने सूचना प्रङ्जिङ्झध ऩूिाषधायहरु उऩरब्ध ियाउने ।

५.

ङ्झसॊहदयफाय नेटिकष ऩूिाषधायको सॊ चारन/ब्मिस्थाऩन िने तथा NITC को Local Area Network(LAN) को

प्रिन्त्ध िने।
६.नेटिकष,

सबषय तथा ङ्झसस्टभको ऩूिाषधाय ङ्जिस्ताय, व्मिस्थाऩन, उऩमोि तथा प्रभाङ्ञणकयण िने ।

७.सयकायी

ङ्झनकामहरुभा ऩयाभशष तथा प्राङ्जिङ्झधक सहामता उऩरव्ध ियाउने।

८.सयकायी

डाटा व्माकअऩ तथा डाटा सेक्मङ्टङ्चयटी सम्फन्त्धी कामष िने।

९.Network
१०.

ॉ च
ऩह
ङ्ट , अनङ्टिभन, ङ्झनमन्त्रण तथा भङ्टल्माङ्कन प्रणारी रािू ियी Network राई सङ्टयऺीत िने।

ङ्झनयन्त्तय रुऩभा अनङ्टिभन, ङ्जिश्लेर्ण य प्रस्तङ्टङ्झतकयणिाया Network को Performance राई सङ्टदृढ फनाउने।



ईरेक्रोभेकाङ्झनकर शािा :

१.

डाटा सेन्त्टयको इरे ङ्ञक्रकर प्रणारी सङ्टदृढीकयणका राङ्झि फाङ्जर्क
ष
कामषक्रभ प्रस्ताि, कामाषन्त्िमन, अनङ्टिभन य
भूल्माङ्कन िने ।

२.

डाटा सेन्त्टयराई २४ सै घण्टा सञ्चारन िनष डाटा सेन्त्टयको ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणरीको ङ्झडजाइन, ङ्झनभाषण, सॊ शोधन तथा
अऩग्रेड ियी उच्च िङ्टणस्तयको सेिा सङ्टङ्झनङ्ञित िने ।

३.

ऩािय ङ्झसस्टभ, बोल्टे ज, ङ्जिक्िेन्त्सी, ङ्जिद्यङ्टत िऩत रिामतका ङ्झफर्मभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टिभन, ङ्झफश्लेर्ण, ऩूि ष तमायी ियी
ङ्जिद्यङ्टङ्झतम प्रणारीराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त याख्ने।

४.

ङ्झफद्यङ्टङ्झतम प्रणाङ्झरका सफ्टिेमय य हाडषिेमयको Performance Audit ियी ङ्झतनको सू-सञ्चारन, भभषत सॊ बाय िने,
ियाउने।

५.

डाटा सेन्त्टयभा ङ्झनिाषध रुऩभा ङ्जिद्यङ्टत आऩङ्टङ्झतष ब्मिस्था ङ्झभराउन व्माङ्जर य मू. ङ्जऩ. एस. जेनेयेटयको ङ्झनमङ्झभत
ऩङ्चयऺण्सॊ बआय िने ियाउने।

६.

डाटा सेन्त्टयभा यहेका CRAC, HBAC य Normal Air Conditioner हरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टिभन, भभषत सॊ बाय िने
ियाउने।

७.

डाटा सेन्त्टयका सम्ऩूणष ईरे ङ्ञक्रकर भेङ्ञशनहरु, ङ्जिद्यङ्टत नेटिकष रिामतराई व्मिस्थाऩन तथा भभषत सम्बाय िने
ियाउने



प्रशासन, मोजना तथा रेिा शािा :

१.

कामाषरमको कभषचायी प्रशासन सम्फन्त्धी कामषहरु िने तथा कामाषरमभा ङ्चयक्त यहेको दयफन्त्दीहरुभा ऩदऩूङ्झतष
सम्फन्त्धी कामषहरु िने।

२.

कभषचायीहरुको अङ्झबरेि सम्फन्त्धी कामषहरु, कभषचायीहरुको सभमऩारना, हाङ्ञजयी, अनङ्टशासन, ऩङ्टयस्काय य सजाम
सम्फन्त्धी कामषहरु िने।

३.

केन्त्रभा आिश्मक ऩने साभानहरूको ङ्झनमभानङ्टसाय आऩूङ्झतक
ष ो याम्रो व्मिस्था ङ्झभराउने, प्राप्त साभग्रीको सञ्चम य
सभङ्टङ्ञचत सदङ्टऩमोि हङ्टने व्मिस्था ङ्झभराउने, साभानको अद्यािङ्झधक तथ्माङ्क याख्ने य िचष, ङ्झरराभ तथा अन्त्म ङ्झभनाह
रित कट्टी आङ्छद कामषहरू िने।

४.

आिश्मक साभग्रीहरूको िङ्चयद तथा ङ्जितयण िने। आिश्मक साभग्रीहरूको आऩूङ्झतष तथा ङ्झनभाषण कामष टे न्त्डय िा
कोटे सन कसयी िनङ्टऩ
ष ने हो यामसाथ सङ्टऩङ्चयिेऺक सभऺ ऩेस िने।

५.

ङ्झनमभानङ्टसाय िङ्चयद िङ्चयएका सिै भार साभानहरु यीत ऩूिक
ष दाङ्ञिरा ियी ङ्ञजन्त्सी सम्ऩङ्झतको ङ्जिियण अद्यािङ्झधक
ियी याख्ने ।

६.

ङ्ञजन्त्सीको रे िा ऩयीऺण ियाउने तथा उठाइएका फेरुजङ्टहरू पछ्मौट िनष यामसाथ ऩेस िने।

७.

िर्षबङ्चयभा आिश्मक ऩने साभानहरूको रित फनाई िङ्चयद िनष स्िीकृङ्झतका राङ्झि ऩेस िने।

८.

बौङ्झतक साधनको स्माहाय, सॊ म्बाय, भभषत तथा सॊ यऺण िने व्मिस्था ङ्झभराउने ।

९.

िङ्चयद तथा ङ्झनभाषण कामषको रािी फजेट तजङ्टभ
ष ा ियी स्िीकृङ्झतका राङ्झि ऩेस िने।

१०. प्रशासन

शािाभा प्राप्त बएका ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩरहरुको आिश्मक कामषिाही िने।

११. आन्त्तङ्चयक

सङ्टयऺा, ऩारोऩहया, सय–सपाइ सम्फन्त्धी कामषहरुको प्रफन्त्ध िने ।

१२. बौङ्झतक

साधनको स्माहाय, सॊ म्बाय, भभषत तथा सॊ यऺण िने य बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाहरुको व्मिस्थाऩन िने ।

१३. केन्त्ररे

आमोजना िने ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण, अनङ्टङ्ञशऺण रिामतका कामषक्रभको व्मिस्थाऩन िने ।

१४. केन्त्रभा

कामषयत जनशङ्ञक्तको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध िने िारका ताङ्झरभ तथा अध्ममन/अिरोकन भ्रभण सम्फन्त्धी

कामषहरु िने।
१५. साधायण

तथा ङ्जिकास फजेट तमाय िने।प्रचङ्झरत आङ्झथक
ष ङ्झनमभको ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही ङ्जिबािीम प्रभङ्टिको ङ्झनदे शनभा

फजेट िचष िने।को.रे.ङ्झन.का. तथा भ.रे.ऩ.को कामाषरमफाट औल्माइएका फेरुजङ्टहरू सभमभै पछ्र्मौट िने ।
१६. कामाषरमभा

बएका आङ्झथक
ष कामषहरुको ङ्झनमभानङ्टसाय आन्त्तङ्चयक य अङ्ञन्त्तभ रेिाऩयीऺण ियाउने।



ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्र, हेटौंडा (DRC) ङ्झनदे शक:
मस ऩदका ऩदाङ्झधकायीरे याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्रका कामषकायी ङ्झनदे शकको ङ्झनकटतभ ङ्झनदे शन ,ङ्झनमन्त्रण तथा
सङ्टऩयीिेऺणभा यङ्जह ङ्झनदे शकको है ङ्झसमतरे दे हाम िभोङ्ञजभका कामषहरु सञ्चारन िने ङ्ञजम्भेिायी िहन िनङ्टष ऩदषछ ।

१.

ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रको दै ङ्झनक कामष सॊ चारन एिॊ व्मिस्थाऩन िने।

२.

ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रको ङ्छदधषकारीन यणनीङ्झत कामाषन्त्िमन िने।

३.

सयकायी नेटिकष ऩूिाषधाय ङ्जिद्यङ्टङ्झतम शासन तथा सॊ स्थाित ऺभता ङ्झफकासका कामषक्रभ प्रस्ताि ,िने कामाषन्त्िमन ,
तथा अनङ्टिभन िने।

४.

ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रको Standard Operating Procedure

तमाय िने तथा Compliance Monitoring

िनेियाउने ,
५.

ङ्झफद्यङ्टतीम सङ्टशासन प्रिधषन िनष सेिा प्रिाह सम्िङ्ञन्त्ध एङ्ञ्रकेशनहरु ङ्झफकास िनष कामषक्रभ प्रस्ताफ ,कामाषन्त्िमन ,
अनङ्टिभन िनष कामषकायी ङ्झनदे शकराई सघाउने।

६.

ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्र ङ्झनदे शकको है ङ्झसमतरे आपङ्ट अन्त्तिषतका कभषचायीहरुको सङ्टऩयीिेऺण एिॊ भूल्माङ्कन िने।



सूचना प्रणारी सञ्चारन शािा (DRC) :

१.

ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रको दै ङ्झनक कामष सॊ चारन एिॊ व्मिस्थाऩन िने।

२.

एङ्जककृत सयकायी डाटा सेन्त्टयको डाटा ङ्झनमङ्झभत य ङ्छठक ढङ्गरे ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रभा सबषयभा ब्माकअऩ िने
व्मिस्था ङ्झभराउने ।

३.

ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रभा सयकायी डाटाको सङ्टयङ्ञऺत बण्डायण िने तथा आिश्मकता फभोङ्ञजभ डाटा Retrieval
सम्फनधी कामष िने।

४.

एङ्जककृत सयकायी डाटा सेन्त्टयको सेिा अिरुद्ध बएको िण्डभा ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्र भापषत सयकायी ङ्जिद्यङ्टङ्झतम
सेिा उऩरब्ध िने व्मिस्था ङ्झभराउने ।

५.

हेटौंडा ऺेर िङ्चयऩङ्चयभा सयकायी ङ्झनकामहरुफाट भाि बए फभोङ्ञजभ डाटा सेन्त्टय सम्फन्त्धी सेिा तथा अन्त्म प्राङ्जिङ्झधक
सहामता उऩरव्ध ियाउने।

६.

ङ्झसस्टभ तथा नेटिकषको रि याङ्ञि ङ्झनमङ्झभत अनङ्टिभन तथा ङ्झफश्लेर्ण भापषत सभस्माहरु सभाधान तथा जोङ्ञिभ
ऩङ्जहचान िने।

७.

प्राङ्जिङ्झधक सभस्माहरु Troubleshoot िने, ङ्झसस्टभ कङ्ञन्त्पिये शन िने य प्रङ्झतिेदन ऩेश िने।



ईरेक्रोभेकाङ्झनकर शािा :

१. ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रको इरे ङ्ञक्रकर प्रणारी सङ्टदृढीकयणका राङ्झि फाङ्जर्क
ष
कामषक्रभ प्रस्ताि, कामाषन्त्िमन,
अनङ्टिभन य भूल्माङ्कन िने ।
२. ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणरीको ङ्झडजाइन, ङ्झनभाषण, सॊ शोधन तथा अऩग्रेड ियी उच्च िङ्टणस्तयको सेिा सङ्टङ्झनङ्ञित िने।
३. ऩािय ङ्झसस्टभ, बोल्टे ज, ङ्जिक्िेन्त्सी, ङ्जिद्यङ्टत िऩत रिामतका ङ्झफर्मभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टिभन, ङ्झफश्लेर्ण, ऩूि ष तमायी ियी
ङ्जिद्यङ्टङ्झतम प्रणारीराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त याख्ने।
४. ङ्झफद्यङ्टङ्झतम प्रणाङ्झरका सफ्टिेमय य हाडषिेमयको Performance Audit ियी ङ्झतनको सू-सञ्चारन, भभषत सॊ बाय िने,
ियाउने।
५. ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रभा ङ्झनिाषध रुऩभा ङ्जिद्यङ्टत आऩङ्टङ्झतष ब्मिस्था ङ्झभराउन व्माङ्जर य मू. ङ्जऩ. एस. जेनेयेटयको
ङ्झनमङ्झभत ऩङ्चयऺण्सॊ बआय िने ियाउने।CRAC, HBAC य Normal Air Conditioner हरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टिभन, भभषत
सॊ बाय िने ियाउने।
६. ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रका सम्ऩूणष ईरे ङ्ञक्रकर भेङ्ञशनहरु, ङ्जिद्यङ्टत नेटिकष रिामतराई व्मिस्थाऩन तथा भभषत
सम्बाय िने ियाउने।
७. ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्रको सम्ऩूणष ईरे ङ्ञक्रकर भेङ्ञशनहरु, ङ्जिद्यङ्टत नेटिकष रिामतराई व्मिस्थाऩन तथा भभषत
सम्बाय िने ियाउने ।

नािङ्चयक िडाऩर :
क्र.स.
१

काभको ङ्जिियण
Domain Registrations
प्रदान िने

आिश्मक कािजातहरू
केन्त्रको ढाॊचा अनङ्टसायको अनङ्टयोध ऩर

काभको
अिङ्झध

३ ङ्छदन
ङ्झबर

शािा
सूचना प्रणारी
सञ्चारन
शािा

राग्ने

दस्तङ्टय
शङ्टल्क

नराग्ने

2

Internet सेिा प्रदान िने

ङ्झसॊहदयिाय ङ्झबरका कामाषरमफाट अनङ्टयोध ऩर

३ ङ्छदन

सङ्टयऺा तथा

शङ्टल्क

3

Web Hosting प्रदान िने

सयकायी कामाषरमफाट Web Security Audit

३ ङ्छदन

सूचना प्रणारी

शङ्टल्क

4

5

प्राङ्जिङ्झधक ऩयाभशष प्रदान
िने

जनशङ्ञक्त ताङ्झरभ प्रदान
िने

सङ्जहतको अनङ्टयोध ऩर

सम्फङ्ञन्त्धत सेिाको व्महोया सङ्जहत अनङ्टयोध ऩर

सम्फङ्ञन्त्धत कामाषरमफाट आिश्मक ताङ्झरभको
व्महोया सङ्जहत अनङ्टयोध ऩर

ङ्झबर
ङ्झबर

1 ङ्छदन
ङ्झबर

३ ङ्छदन
ङ्झबर

नेटिकष शािा नराग्ने
सञ्चारन
शािा

कामषकायी

नराग्ने
शङ्टल्क

ङ्झनदे शकज्मूको नराग्ने
सङ्ञचिारम

अनङ्टसन्त्धान,

ङ्जिकास तथा

तारीभ शािा

शङ्टल्क

नराग्ने

6

Server Co-location िने

सयकायी कामाषरमफाट सेिाको अनङ्टयोध ऩर

३ ङ्छदन

सङ्टयऺा तथा

शङ्टल्क

7

E-gate pass सञ्चारन िने

ङ्झसॊहदयिाय ङ्झबरका कामाषरमफाट सेिाको

तत्कार

सङ्टयऺा तथा

शङ्टल्क

Singhadurbar Optical
Fiber Maintenance

सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम/ आमोि / ङ्जिबाि तथा

1 ङ्छदन

सङ्टयऺा तथा

शङ्टल्क

८

साथै आिश्मकता अनङ्टसायको उऩकयणहरू
अनङ्टयोध ऩर

कामाषरमफाट अङ्ञ्टकर पाईफय िा नेटिकष

ङ्जिङ्झग्रएको भभषत िनष अनङ्टयोध ऩर िा पोनफाट

ङ्झबर

ङ्झबर

नेटिकष शािा नराग्ने
नेटिकष शािा नराग्ने
नेटिकष शािा नराग्ने

सूचना
9

E-mail Account सेिा

सम्फङ्ञन्त्धत कामाषरमफाट अनङ्टयोध ऩर

1 ङ्छदन

सङ्टयऺा तथा

शङ्टल्क

10

Visualization and Cloud
सेिा

सम्फङ्ञन्त्धत कामाषरमफाट अनङ्टयोध ऩर

3 ङ्छदन

सङ्टयऺा तथा

शङ्टल्क

ङ्झबर
ङ्झबर

नेटिकष शािा नराग्ने
नेटिकष शािा नराग्ने

प्रभङ्टि य सूचना अङ्झधकायीको नाभ य ऩद :

सङ्टङ्झनर ऩौडेर

यभेश प्रसाद ऩोिये र

कामषकायी ङ्झनदे शक /प्रभङ्टि

सहामक ङ्झनदे शक/ सूचना अङ्झधकायी

9801098466

९८४१२९५५३८

आ.ि.2078/79 को िाङ्जर्क
ष ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट य हार सम्भको िचष ङ्जिियण :
रू.हजायभा

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट

िचष

ङ्जितीम प्रिङ्झत

बौङ्झतक प्रिङ्झत

741,100/-

190,966/-

26%

31.18%

दोस्रो रैभाङ्झसक/अधषिाङ्जर्क
ष ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट य िचष ङ्जिियण :
रू.हजायभा

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट

िचष

ङ्जितीम प्रिङ्झत

बौङ्झतक प्रिङ्झत

295,469/-

190,966/-

64%

32.90%

फेरूजङ्ट पछमौँट सम्फन्त्धी ङ्जिियण :
क्र.सॊ

आ.ि.2077/78

1

89/-

फेरूजङ्ट रित

रू.हजायभा

सम्भको चारङ्ट आ.ि.भा पछषमौट यकभ
70/-

पछमौँट प्रङ्झतशत

कैङ्जपमत

78%

-

दोस्रो रैभाङ्झसक/अधषिाङ्जर्क
ष (काङ्झतक
ष -ऩङ्टर्) भसान्त्तसम्भको केन्त्ररे सम्ऩादन िये का भङ्टख्म भङ्टख्म कामषहरू
ङ्झस.न.

उऩरब्ध िङ्चयएका सेिाहरू

काङ्झतक
ष दे ङ्ञि ऩङ्टर् सम्भ

1

DNS Registration िङ्चयएको

75

2

िेबसाईट होस्ट िङ्चयएको

70

3

ईभेर सेिा प्रदान िङ्चयएका ङ्झनकामहरू

800

4

सिषय कोरोकेशन िङ्चयएका ङ्झनकामहरू
Virtualization /cloud Service

2

5

65

आ.ि. 2078/79 को दोस्रो रैभाङ्झसक अिङ्झधभा बएका भङ्टख्म-भङ्टख्म उऩरङ्ञब्धहरू
क्र.सॊ
1

भङ्टख्म भङ्टख्म उऩरङ्ञब्धहरू
नािङ्चयक एऩको ङ्झनयन्त्तय ङ्जिकास तथा सॊ चारन कामष बईयहे को।


हार नािङ्चयक एऩ भापषत ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकामका



अन्त्म ङ्जिङ्झबङ्ङ सयकायी ङ्झनकामहरूका 8 िटा सेिाहरू नािङ्चयक एऩभा आिद्ध हङ्टने क्रभभा यहे को ।



24 िटा सेिाहरू उऩरब्ध यहे को ।

ङ्जिद्यङ्टङ्झतम ब ङ्टक्तानी प्रणारीहरू khalti, E-sewa and Connect IPS का सेिाहरूराई नािङ्चयक एऩभा आिद्ध िनषका रािी
कामष बईयहेको ।

2

केन्त्रको ङ्जिद्यङ्टत प्रणारी ङ्जिस्तायको रािी आिश्मक जेनेयेटय हाउस ङ्झनभाषण िनष केन्त्रको ऩङ्ञिभ ऩङ्जट्ट 5 आना जग्िा मस

3

रङ्झरतऩङ्टयभा डाटा सेन्त्टय य इन्त्टयनेय एक्सचेन्त्ज सेन्त्टय ङ्झनभाषणको रािी फजेट स्रोतसङ्टङ्झनङ्ञितता तथा फहङ्टफङ्जर्म
ष ठे क्काको रािी

4

याङ्जष्डम ब ङ्टक्तानीका राङ्झि National Payment Gateway प्रणारी स्थाऩना बई चाय िटा िाङ्ञणज्म फैं क तथा भहारे िा ङ्झनमन्त्रक

5

रक्ष्म अनङ्टरूऩका ठे क्का प्रङ्जकमा अिाडी फढाईएको।

केन्त्रराई प्राप्त बई जेनेयेटय हाउस ङ्झनभाषण तथा जेनेयेटय िङ्चयदको रािी ठे क्काको प्रङ्जक्रमाभा यहेको।
याङ्जष्डम मोजना आमोिफाट अथष भन्त्रारमराई ऩर प्रेङ्जर्त िङ्चयएको जानकायी प्राप्त बएको ।
कामाषरमको Electronic fund transfer (EFT) प्रणारीसॉि आफद्ध िङ्चयएको ।

ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमन िा ङ्झनदे ङ्ञशकाको सूची :
मस केन्त्र तथा ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्र, हेटौंडा (DRC) का ङ्जिङ्झबङ्ङ शािाहरूफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामषसम्ऩादन िदाष
दे हामभा उङ्ञल्रङ्ञित ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमन तथा ङ्झनदे ङ्ञशकाहरूराई प्रमोि िने िङ्चयएको छ।
१.

सूचना तथा सॊ चाय ङ्झनङ्झत,2072

२.

सूचनाको हकसम्फन्त्धी ङ्झनङ्झत, 2064

३.

सूचनाको हकसम्फन्त्धी ङ्झनमभािरी, 2065

४.

सूचना प्रङ्जिङ्झध आकङ्ञस्भक सहामता सभूह सॊ चारन तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका, 2075

५.

सार्वजननक खररद ऐन,२०६४ (सशोधन सहित)

६.

सार्वजननक खररद ननयमार्ऱी,२०६४ (संशोधन सहित)

७.

आर्थवक कायववर्र्ध ऐन, २०६४

८.

आर्थवक कायववर्र्ध ननयमार्ऱी, २०६४(संशोधन सहित)

कभषचायीको ङ्जिियण :

नेऩार सयकाय

सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध भन्त्रारम
याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्र
ङ्झसॊहदयिाय, काठभाडौ।

ङ्झस नॊ

नाभ, थय

ऩद

भोिाईर नॊ

१.

सङ्टङ्झनर ऩौडेर

कामषकायी ङ्झनदे शक

9801098466

ईभेर
sunil@nitc.gov.np

२.

यभेश प्रसाद ऩोिये र

सहामक ङ्झनदे शक

9841295538

ramesh@nitc.gov.np

३.

शेय फहादङ्टय फािचन्त्द

रे िा अङ्झधकृत

9851192434

sherbc@nitc.gov.np

४.

याभशयण िामक

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9851132358

raman@nitc.gov.np

५.

सन्त्तोर् कङ्टभाय शभाष

ङ्झसस्टभ एडङ्झभङ्झनस्रे टय

9851157943

santosh@nitc.gov.np

६.

ङ्झरदे िचन्त्र मादफ

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9823104553

tridev@nitc.gov.np

७.

सॊ झना ऩौडेर

शािा अङ्झधकृत

9849031790

samjhana@nitc.gov.np

८.

सङ्टरोचना अमाषर

प्रशासकीम अङ्झधकृत

9851277477

sulochana@nitc.gov.np

९.

सङ्टभन काफ्रे

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9847524666

suman@nitc.gov.np

१०.

ङ्ञऺङ्झतज श्रे ष्ठ

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9865993779

kshitiz@nitc.gov.np

११.

अभन शभाष

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9849087795

aman@nitc.gov.np

१२.

सङ्टङ्झभरा सङ्टिेदी

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9845589198

sumitra@nitc.gov.np

१३.

आङ्ञशर् न्त्मौऩाने

ईरे ङ्ञक्रकर ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9861222168

ashish@nitc.gov.np

१४.

भङ्झनर् ऩोिये र

कन्त्टे ण्ट कन्त्सल्टे ण्ट

9851172955

pokmahish@gmail.com

१५.

प्रकाश थाऩा

प्रशासन सहामक

9840054152

prakash@nitc.gov.np

१६.

बङ्टफन भहजषन

ईरे ङ्ञक्रकर ओबयङ्झसमय

9841491354

bhuban@nitc.gov.np

१७.

सङ्टभोद ऩोिये र

कम््मूटय अऩये टय

9841216017

sumod@nitc.gov.np

१८.

दे िकी नेऩार

टे ङ्झरपोन अऩये टय

9841358863

debaki@nitc.gov.np

१९.

ङ्झफकास श्रे ष्ठ

ईरे ङ्ञक्रकर सफ ओबयङ्झसमय

9841515811

bikash@nitc.gov.np

२०.

कभर ङ्चयजार

िङ्चयदाय

9868190559

kamal@nitc.gov.np

२१.

सङ्टयेश अभात्म

सिायी चारक

9841316607

२२.

िडि फहादङ्टय ङ्झफष्ट

सिायी चारक

9841304808

२३.

केशफ िङ्टरुङ

सिायी चारक

9848570018

२४.

सयरा कङ्टभायी ङ्ञघतार

कामाषरम सहमोिी

9841434388

२५.

भामा भाझी

कामाषरम सहमोिी

9841603336

२६.

रङ्ञक्ष्भ कोईयारा

कामाषरम सहमोिी

9865727295

२७.

यङ्जिन िरी

कामाषरम सहमोिी

9741026513

२८.

अऩेऺा ताभाङ

कामाषरम सहमोिी

9828826935

२९.

ङ्झसता श्रे ष्ठ

कामाषरम सहमोिी

9864460973

नेऩार सयकाय

सञ्चाय तथा सङ्टचना प्रङ्जिङ्झध भन्त्रारम
याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जिङ्झध केन्त्र
ङ्झडजास्टय ङ्चयकबयी केन्त्र

हेटौडा-4, हङ्टप्राचौय, भकिानऩङ्टय।

पोन नॊ: 057-526301, 526302, फ्माक्स नॊ: 526303
Email: drc@nitc.gov.np
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नाभ, थय

ऩद

भोिाईर नॊ

सपर श्रे ष्ठ

ङ्झनदे शक

9851040678

ईभेर
safal@nitc.gov.np

अङ्जिनाश झा

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9849851668

avinash@nitc.gov.np

प्रङ्छदऩ बट्टयाई

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9866410624

pradeep@nitc.gov.np

प्रङ्जिण चौहान

कम््मूटय ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9843216153

prabin@nitc.gov.np

ऩॊकज श्रे ष्ठ

ईरे ङ्ञक्रकर ईङ्ञन्त्जङ्झनमय

9843661371

आिास भास्के

कम््मूटय अङ्झधकृत

9845620480

awash@nitc.gov.np

सऩना िड्का

प्रशासकीम अङ्झधकृत

9841738218

Sapana@nitc.gov.np

ङ्झफनोद कङ्टभाय मादफ

ईरे ङ्ञक्रकर टे ङ्ञक्नङ्झसमन

9801542955

binod@nitc.gov.np

सङ्टङ्झनर दत्त जोशी

िङ्चयदाय

9848823409

sunild@nitc.gov.np

अङ्झनर रटौरा

हरङ्टका सिायी चारक

9845016387

चनभङ्झत िोरे

कामाषरम सहमोिी

9815277837

ङ्ञशि नन्त्दन याजिॊ शी

कामाषरम सहमोिी

9843801976

अजङ्टन
ष फहादङ्टय फङ्टढा

कामाषरम सहमोिी

9868068885

सृजना बट्टायाई

कामाषरम सहमोिी

9845513885

