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सपरताको कथा
नगयऩालरकाको कामयरमराई Inverter जडान गयी
चौलफसै घण्टा विद्मुतसुविधा सम्ऩन्न कामायरम स्थावऩत।
प्रस्तुतकताय्ई. प्रेभ विक्रभ लसॊ िस्नेत
सूचना प्रविधी अलधकृत

ऩृष्टबूलभ: सयकारय कामयप्रणालर च ुस्त दुरुस्त रुऩभा याख्नको लनम्म्त य लफद्मुलतम सुशासन कामभ गनयको लनम्म्त

तथा ईरे क्ट्रोलनक उऩकयणको उच्चतभ सुविधा लरनको लनम्म्त विद्मुत सुविधा कामायरमको लनम्म्त अलत

आिस्मक ऩूिायधायको रुऩभा यहेको छ।नेऩार रोडसेलडङ भुक्त ऺेत्र घोषणा बएताऩलन बौगोलरक कठिनाई

तथा प्रलफलधक सभस्माको कायणरे अनाियत रुऩभा विद्मुत सुविधा प्राप्त गनय बोजऩुय म्जल्राभा च ुनौलतको रुऩभा
यहेको छ।
विगतको अिस्था :बोजऩुय ठदॉरा नगयऩालरका केन्र आसऩास कुनैऩलन स्थालनम विधुत उत्ऩादन नयहेको तथा
केम्न्रम राईन फाट उऩरब्ध हुने लफधुत लफलबन्न कायण जस्तै हािाहुरय, अलसनाऩालन जस्ता प्राकृलतक अियोधरे

लफधुत राईन तथा टाियभा सभस्मा आउने तथा सभमभा भभयतकामय नहुने साथै Peak Hour भा Voltage low
हुने सभस्मारे दै लनक कामयसम्ऩादन गनयको लनम्म्त कम्ऩुटय, वप्रन्टय जस्ता उऩकयण लनिायध रुऩभा चराउनको
रालग सभस्मा लथमो।

लफगतका अिस्थाराई ऩरयितयन गनय गरयएका प्रमासहरु/कामयहरु :
मो सभस्माराई सभाधान गनय सम्िम्न्धत लनकामभा विधुत सभस्मा लनयाकयण गनयको लनम्म्त सम्िम्न्धत लनकामभा
नगयऩालरका प्रभुखहरुरे ऩटक ऩटक ध्मानाकषयण गये ताऩलन विधुत सभस्माभा कलभ नआएको।
हारको अिस्था:
छु ट्टाछु ट्टै कामायरम बिनको लनम्म्त फेग्राफेग्रै

Inverter जडानऩलछ विधुत सुविधा भा सभस्मा टये को छ। मसरे गदाय

सूचना प्रविलधको कामयहरु जस्तै Email, Internet, Website Update, साभाम्जक सुयऺा

VERS-MIS जस्ता कामयहरु

सम्ऩन्न गनयको लनम्म्त सहज बएको छ।साथै प्राविलधक शाखाभा मोजनाको Estimate, Cost Evaluation जस्ता कामय गनय
य रेखा शाखाभा

Billing तथा अन्म आलथयक कामयसम्ऩादन गनय सहज बएको छ।मसरे गदाय नागरयकहरु रे लछटो

छरयतो ढङ्गरे सुविधा प्राप्त गनय थारेका छन।

लनस्कषय (स्थानीम तथा याविम लफकासभा ऩये का प्रिाब सवहतको ) :
सूचना तथा नगयऩालरकाको लनणयमहरु लछटोछरयतो ढॉगरे सम्प्रेषण गने, साियजलनक गने साथै सूचना तथा
जानकायीहरु विधुलतम भाध्मभभा अलबरेख याख्ने कामयभा विधुत आऩुतॉरे धेयै सहजता गयाएको छ। बोगोलरक

लफकटताको कायण धेयै टाढा फाट आउनुहन
ु े मोजनाको उऩबोक्ता सलभलतका नागरयकहरु रे धेयै ठदनसम्भ
नगयऩालरका केन्रभै फस्नुऩने फाध्मता हटे को य सभमभा काभ सम्ऩन्न गरय आफ्नो कामयऺत्र
े भा पकयने
िाताियण सृजना बएको छ।

Fig(a):- व्माकअऩ को रालग जडान गरयएको Inverter हरुको केवह तम्स्ियहरु

Fig(b): Inverter जडान ऩलछ जोलडएका केवह ईरे क्ट्रोलनक साभानहरु

Fig(c):- कामायरमभा सूचना प्रविलध शाखाभा काभ गदै कभयचायी

Fig(c):- कामायरमभा रेखा शाखाभा काभ गदै कभयचायी

