
 

प्रदेश नं. ५ टेलीसेन्टर सञ्चालन ननदेशशका, २०७५ 

 

सूचना प्रविनिमा पहुुँच नपगेुका ग्रामीण जनताको सूचना प्रविनिमा सहज 
पहुुँच परु् याउनका लानग सूचना तथा प्रविनिजन्य सेिाहरू स्थानीयस्तरमा 
प्रदान गरी शहरी र ग्रामीण क्षेत्र बीचको DIGITAL DIVIDE कम गने र 
सूचना र प्रविनिमा ग्रामीण जनताको ज्ञानको दायरा फरावकलो बनाइ 
चेतनाको स्तर िृवि गने उद्देश्यले टेलीसेन्टरको स्थापना गरर सूचना 
प्रविनिसम्बन्िी सेिा प्रदान गने काययको लानग प्रदेश सरकारले टेलीसेन्टर 
सञ्चालन ननदेशशका, २०७५, बनाएको छ । 

 

पररछेच्द - १ 

प्रारशम्िक 

 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) यस ननदेशशकाको नाम ×प्रदेश नं ५ 
टेलीसेन्टर सञ्चालन ननदेशशका २०७५‘‘ रहेको छ । 

(२) यो ननदेशशका तरुून्त लागू हनुेछ ।  

२.  पररिाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस 
ननदेशशकामाः– 

(क) ×मन्त्रालय‘‘ िन्नाले आन्तररक मानमला तथा कानून 
मन्त्रालय सम्झनपुछय । 

(ख) ×टेलीसेन्टर‘‘ िन्नाले स्थानीय स्तरमा प्रविनिसम्बन्िी सेिा 
प्रदान गने दफा ३ बमोशजमको सेिा सम्झनपुछय ।  

 

 

  



 

पररछेच्द - २ 

टेलीसेन्टर सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्था 

३. टेलीसेन्टरबाट देहाय बमोशजमका सेिा प्रदान गनुय पनेछ । 

(क) कम््यटुर सवहतको सेिा 
(ख) इन्टरनेट सेिा 
(ग) फोटोकपी सेिा  

(घ) फ्याक्स सेिा 
(ङ) लेमीनशेन सेिा 
(च) नस.सी. क्यामरा 

४. मन्त्रालयले आिश्यकता पवहचान गरी छनौट गरेको स्थानमा 
टेलीसेन्टर संचालन गररनेछ । 

(क) आिश्यकता र औशचत्यताको आिारमा मन्त्रालयले 
टेलीसेन्टरका लानग स्थान तोक्ने छ । 

(ख)  अनत दगुयम, सूचना प्रविनिको पहुुँच नपगेुको स्थान  । 

क)  सूचना तथा संचार प्रविनिको पुँहचु कम िएको स्थान । 

ख)  अनिकतम स्थानीय नागररकले फाइदा नलन सक्ने स्थान । 

ग)  न्यून आय आजयन िएका जनताको िसोिास रहेको के्षत्र । 

5. टेलीसेन्टर सञ्चालन गने काययको लानग आिश्यक मेशीनरी तथा 
उपकरणको व्यिस्था हनुपुनेछ। 

    
 

  



 

पररच्छेद - 3 

टेलीसेन्टरको अनगुमन 

 

6. जनुसकैु समयमा आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालयले 
टेलीसेन्टरको अनगुमन गनय सक्ने छ । 

 

 

पररच्छेद - 4 

विविि 

 

7. टेलीसेन्टर सञ्चालन गदाय यस मन्त्रालयबाट चाल ु आ. ि. 
२०७५/०७६ को एक जना व्यशिको लानग आिश्यक रकम 
उपलब्ि गनुयपनेछ । 

8.  आ.ि. ०७६/०७७ देशख टेलीसेन्टर सञ्चालन गने स्थानीयले 
टेलीसेन्टर सञ्चालन सम्बन्िी सिै शजम्मेिारी नलनपुनेछ । 

9 टेलीसेन्टरबाट शलु्क ननिायरण गदाय नागररकलाइय मकाय नपने गरी 
न्यूनतम शलु्क तोवकन ुपने छ ।  

10. टेलीसेन्टरको सरुक्षा सम्िार गनुय स्थानीय तह, टेलीसेन्टरमा 
काम गने कमयचारी तथा स्थानीय नागररक समेतको साझा 
कतयव्य हनुेछ ।  

11 टेलीसेन्टर तोवकएका स्थानीय तहका प्रशासकीय अनिकृतसुँग 
मनत्रालयले अनसूुची १ मा तोवकएको ढाुँचामा करार गरी सो 
संचालनका आिश्यक बजेट मन्त्रालयले उपलब्ि गराउन ेछ ।  

12 करार बमोशजमको काम कारिाही कायायन्ियन गनय स्थानीय 
तहको कतयव्य हनुछे ।  



 

अनसूुची १ 

करार सम्झौताको ढाुँचा  
 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय 

प्रदेश नं. ५, बटुिल 

 

आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय र स्थानीय तहसुँग टेलीसेन्टर 
सञ्चालन सम्बन्िी सम्झौता पत्र 

हामी यस सम्झौताका दइुय पक्ष प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ आन्तररक 
मानमला तथा कानून मन्त्रालय, बटुिल, नेपाल (यसपनछ यस नलखतमा 
प्रथम पक्ष िननएको) र प्रदेश नं. ५ को ................. स्थानीय तहका 
प्रशासकीय अनिकृत (यसपनछ यस नलखतमा दोस्रो पक्ष िननएको) का 
बीचमा .................... शजल्लाको ................. स्थानमा टेलीसेन्टर 
सञ्चालनका लानग तल प्रकरणहरूमा लेशखएका शतयनामाहरूका आिारमा 
यो करार गनय मञु्जर िइय दिैु पक्षले सही छाप गरी एक/एक प्रनत बशुझ 
नलयौं/ददयौं । 

शतयहरूः 

१. टेलीसेन्टरमा ननम्न बमोशजमका सामानहरू दोस्रो पक्षले 
व्यिस्थापन गनुयपनेछ । 

क. कम््यटुर -१ 

ख. वप्रन्टर-1 

ग. फोटोकपी मेशशन-1 



 

घ. फ्याक्स-1 

ङ. स्कयानर-1 

च. नस.सी क्यामरा-2 

छ. इन्टरनेट सवुििा 
२. टेलीसेन्टर सञ्चालनका लानग आिश्यक जनशशिको लानग यस 

आ.ि मा सञ्चालन खचय प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाइय रू. 
60,000 ।- (साठी हजार) उपलब्ि गराउनेछ । 

३. टेलीसेन्टरमा आिश्यक सामाग्रीहरू खररद गनय र सञ्चालन खचय 
समेत गरर रू. ३,४0,000।- (तीन लाख चालीस हजार) 
प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाइय उपलब्ि गराउनेछ । 

४. उि रकमको ननयमानसुार आम्दानी खचयको वहसाब राखी 
अशन्तम लेखा पररक्षण गराउने शजम्मा दोस्रो पक्षको हनुछे । 

५. टेलीसेन्टरको स्थापना तोवकएको स्थानमा सञ्चालन गनुयपने र 
गनुयपने दावयत्ि दोस्रो पक्षको हनुेछ । 

६. टेलीसेन्टरबाट सहनुलयत रूपमा सेिा प्रदान गने दावयत्ि दोस्रो 
पक्षको हनुेछ । 

७. टेलीसेन्टरको सरुक्षाको व्यिस्था दोस्रो पक्षले नमलाउन ुपनेछ । 

८. आगामी िषय 076/77 देशख टेलीसेन्टर दोस्रो पक्षले आफैं ले 
सञ्चालन गनुयपनेछ । 

९. आिश्यक थप सवुििा प्रदान गनय चाहेमा दोस्रो पक्षले आफूले नै 
थप गनय सक्नेछ । 

१०. समय समयमा टेलीसेन्टर सञ्चालनको प्रगनत पवहलो पक्षलाइय 
ददनपुनेछ । 



 

११. पवहलो पक्षले समय समयमा टेलीसेन्टरको अनगुमन गरर 
आिश्यक ननदेशन प्रदान गनय सक्नेछ । 

१२. टेलीसेन्टर जनताले नलने सवुििालाइय हेरी आगामी िषयमा प्रथम 
पक्षले थप गनय सक्नेछ । 

१३. अन्य शतयहरू थपघट गनुयपरेमा दिैु पक्षको सहमनतमा हेरफेर 
गनय सवकनेछ । 

 

प्रथम पक्षको तफय बाट     दोस्रो पक्षको तफय बाट 
  

 

साक्षीहरू 

१. 

२. 

 

इनत सम्ित ्2075 साल चैत्र मवहना    गते रोज शिुम।् 

 


