
 

 
 

बिर्तामोड नगरऩतलऱकत विद्धुतर्य हतजिरी प्रणतऱी प्रयोग गने कतयाविधध 
२०७५ 

नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत लिलत २०७५/०७/२९ गते लवलिवार 
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नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
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कार्तिक २९, २०७५ मा बसेको कार्िऩार्िकाको बैठकिे ऩारित गिेको व्र्होिा स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन 
२०७४ िे ददएको अर्धकाि बमोजजम प्रमाजित गदिछु । 

 

 

.................................. 

ध्रवु कुमाि जिवाकोटी 

                                                                                                                                नगि प्रमखु 

नगि प्रमखु द्धािा प्रमाजिकिि 

र्मर्त २०७५/०८/०३ गते सोमवाि 

ऩाना संख्र्ा : ११ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



बिर्तामोड नगरऩतलऱकत विद्धुतर्य हतजिरी प्रणतऱी प्रयोग गने 
कतयाविधध २०७५ 

 

प्रस्र्तिनत :  

सयकायी कामाारमहरुभा कभाचायीहरुको हाजजयी प्रणारी व्मवजथथत, भमााददत य ननममभत फनाई कभाचायीहरु 
प्रनत जनताको ववश्वासराई फढाउॉ दै रैजानका रागग नगयऩामरकारे मो कामाववगध फनाई रागु गयेको छ ।  

 

१. नतम र्थत प्रतरम्भ : (१) मस कामाववगधको नाभ बफतााभोड नगयऩामरका ववद्धनुतम हाजजयी सॊचारन 
कामाववगध २०७५ यहेको छ । 

(२) मो कामाववगध थवीकृत बएको मभनतफाट रागू हुनेछ । 

२. ऩररभतषत : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववगधभा – 

क) "विद्धुतर्य हतजिरी प्रणतऱी" बन्नारे कभाचायीरे हाजजयी खाताभा गने हथताऺयको ववकल्ऩभा 
सूचना प्रववगधको प्रमोग गरय हातको  औॊरा वा Digital ID काडा वा अनुहाय ऩदहचान आददको प्रमोग 
गरय हाजजय गने प्रणारी बन्ने फुझ्नुऩदाछ । 
ख) "कतयताऱय" बन्नारे मस नगयऩामरकाको कामाारम, वडा कामाारम, ववद्मारम, थवाथ्म चौकी य 
थवाथ्म केन्र बन्ने फुझ्नुऩदाछ । 
ग) "डडभतइस" बन्नारे हातको  औॊरा वा Digital ID काडा वा अनुहाय ऩदहचानको भाध्ममभफाट 
कभाचायीराई ऩदहचान गरय उनीहरुको हाजजय जनाउने बफद्धनुतम उऩकयण बन्ने फुझ्नुऩदाछ । 
घ) "अनऱतइन सफ्टिेयर" बन्नारे कभाचायीहरुको वववयणहरु य हाजजय सम्फजन्ध त्माङ्क बण्डायन 
गना य आवश्मकता अनुसाय रयऩोटा ननकाल्न सहमोग गने कम््मुटय प्रोग्राभ बन्ने फुझ्नुऩदाछ । 
जसको सहमोगरे Internet को प्रमोग गरय उक्त अनराइन सफ्टवेमयको भदत फाट जहाॉफाट ऩनन 
आगधकारयक व्मजक्तरे सम्फजन्धत कामाारमका कभाचायीहरुको हाजजयी वववयण जुनसुकै सभमभा हेना 
सक्नेछन ्। 
ङ) "सभार" बन्नारे अनराइन सफ्टवेमय Install बएको य सम्ऩुणा हाजजयी वववयण बण्डायण  गने 
ऺभतावान कम््मुटय बन्ने फुझ्नुऩदाछ । 

च) "ऱगिुक" बन्नारे कभाचायीहरुरे हाजजय छुटेभा, दढरो आए वा नछटो गएभा, ववदा वा काज 
मरएभा य फपल्डभा खदटनुऩदाा सो सम्फजन्ध जानकयी बने ऩुथतक बन्ने फुझ्नुऩछा । 
 
 



३. डडभतइस रतखखने स्थतन :  नगयऩामरका य भातहतका कामाारम जहाॉ Internet जडान बएको छ त्महाॉ 
याखखने य इन्टयनेट नबएको ठाउॉभा Internet जडान बएऩनछ क्रभश: रगाउने । । 

४. हतजिरीकत ऱतधग र्थ्यतङ्क संकऱन : हाजजय गने कभाचायीहरुको नाभ थय, शे्रणी तथा ऩद, काभ गने 
कामाारम, सम्ऩका  नॊ आदद आवश्मक वववयण सॊकरन गरयनेछ बने ID Number का रागग 
कभाचायीको कभाचायी सॊकेत नॊ/नागरयकता नॊ/भोवाइर नॊ का सॊख्माहरु प्रमोग गरयनेछ । मस वषाको 
फीचफाट मो प्रणारी रागु गरयएकोरे सॊगचत हाजजयी आगाभी सारदेखख मभराइनेछ । 

५. कभाचायीको Finger Print डडबाइसभा सेब गना सूचना प्रववगध अगधकृत वा कामाारम प्रभुखरे तोकेको 
कभाचायीरे गने छन ्। 

६. कभाचायीको वववयण अनराइन सफ्टवेमयभा सेब गने काभ सूचना प्रववगध अगधकृतरे गनेछन ्। 

७. हाजजय गने हयेक कभाचायीरे आफ्नो Username य Password ऩाउने छन ्। 

८. हतजिरी गने समय : क) सम्फजन्धत कामाारमको ननमभानुसाय उऩजथथत हुने सभम य छुट्टी हुने 
सभमभा हाजजय गनुाऩने । 

ख) शुरुको १५ मभनेटसम्भ दढरो आउॉदा य अजन्तभको १५ मभनेट नछटो जाॉदा  दढरो वा नछटो 
नभानी सभमभै आए गएको भानननेछ । 

ग)  ननधाारयत सभम बन्दा नछटो आउॉदा य दढरो जाॉदा ऩनन हाजजय गना सफकनेछ । ववद्मारमका 
बफहानी कामरन मशऺक वा ऩाटा टाइभ मशऺकको हकभा बएको सम्झौता अनुसाय हाजजय गनुाऩनेछ 
।  

घ) तोफकएको सयकायी ववदा फाहेक कामाारमरे अन्म ववदा ददएभा सो जानकायी सूचना प्रववध 
अगधकृतराई गयाउनुऩने य सो फभोजजभ अनराइन सफ्टवेमयभा उक्त कामाारम ववदा बएको प्रववजटट 
गरयनेछ । 

९. क) फपल्डभा गएका / बएका कभाचायीरे अननवामा १ चोटी बफहान हाजजय गयेय फपल्डभा जाने वा 
फपल्डफाट आएय फेरुकी हाजजय गनुा ऩनेछ य फपल्डभा गएको वववयण रगफुकभा अननवामा बनुा 
ऩनेछ ।  

(ख) बफहान य फेरुका दवुै चोटी हाजजय छुटेभा अनुऩजश्थत भानननेछ । 

(ग)बफहान वा फेरुकी छुटेभा वा ववशषे अवथथाभा दढरो आए वा नछटो गएको बए रग फुकभा 
जनाउने । 

(घ) नगयऩामरका मबत्र तामरभ गोटठी सभायोह आदद बई कामाारम नगइ घयफाटै आउजाउ गयेभा 
ऩनछ कामाारम आएऩनछ रगफुकभा जनाउने 
(ङ) ववदा मरॉदा वा काजभा खदटदा वववयणहरु रग फुकभा जनाउने। 

(च) रग फुकभा वववयण बयेऩनछ सम्फजन्धत कामाारम प्रभुख वा ननजरे तोकेको शाखाका प्रभुखरे 
प्रभाखणत गने । वडाको हकभा वडा सगचवरे वडाका कभाचायीको प्रभाखणत गने य वडा सगचवहरुरे 
नगयऩामरकाभा आएय रगफुक बने य नऩाफाट नै प्रभाखणत हुने । 



(छ) रग फुकभा प्रभाखणत बएऩनछ सूचना प्रववगध अगधकृत य/वा ननजरे तोकेको व्मजक्तरे 
अनराइन सफ्टवेमयभा अऩडटे गने य सो काभ गयेको वववयण रगफुकभा Website Update  भा दटक 
रगाएय जनाउने । हयेक भदहनाको रगफुक येकडा Update अको भदहनाको ७ गतेसम्भ बइसक्नुऩनेछ 
। 
 

१०. डडबाइसरे काभ नगयेको अवथथा :  डडबाइस इरेक्रोननक भेमसन बएकोरे मो बफगग्रन सक्ने य  

बफजुरी / चाजा नबएय वा अन्म कुनै कायणरे हाजजय गना नसफकने अवथथा बएभा डडबाइस ऩुन 
सॊचारनभा नल्माइएसम्भका हयेक ददन उऩरब्ध गयाइएको पम्मााटभा हाजजय गना सफकनेछ। 

११. क) Website भा Update गनाको रागग सूचना प्रववगध अगधकृत य सम्फजन्धत कामाारम प्रभुखरे 
तोकेको कभाचायीरे दढरोभा अको भदहनाको ७ गते सम्भभा अननवामा गनुाऩनेछ । 

१२. हाजजय गने कभाचायीरे आफ्नो Username य Password प्रमोग गयेय आफ्नो हाजजयी वववयण हेना 
सक्नेछन ्। 

१३. भामसक वववयण तमाय गयी फुझाउने : (क) नगयऩामरका य वडा कामाारमको भामसक रयऩोटा सूचना 
प्रववगध अगधकृतरे तमाय गरय एक प्रनत नगयऩामरका प्रशासन शाखाभा फुझाउने  

(ख)थवाथ्म चौकी य थवाथ्म केन्ररे थवाथ्म शाखाभा फुझाउने 
(ग) ववद्मारमरे मशऺा शाखाभा फुझाउने । 

(घ) प्रत्मेक भदहनाको भामसक रयऩोटा अको भदहनाको १० गतेसम्भ वा सो ददन ववदा बए 
त्मसऩनछको कामाारम खलु्ने ददनसम्भभा फुझाई सक्नुऩनेछ । 

१४. रगफुकको ढाॉचा मसैसाथ सॊरग्न गरयएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कालतयक २९ , २०७५ िा बसेको कार्यपालिका बैठकिे संशोधन सलित पाररत गरेको व्र्िोरा स्थानीर् 

सरकार संचािन ऐन २०७४  िे लदएको अलधकार बिोलजि प्रिालित गदयछु । 

 

 

.................................. 

धु्रव कुिार लशवाकोटी                                                                                                                                         

नगर प्रिुख 

नगर प्रिुख द्धारा प्रिालिकरि 

लिलत २०७५/०७/३१ गते लवलिवार 

पाना संख्र्ा ११ 


