सरकार

नकायको वेबसाईट नमाण तथा यव थापन स ब धी नद शका , २०६८

सश
ु ासन ( यव थापन तथा स चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दएको अ"धकार %योग गर'
नेपाल सरकारले दे हायको )नद* +शका बनाई जार' गरे को छ।
१.

सं456त नाम र %ार8भ: (१) यस )नद* +शकाको नाम "सरकार' )नकायको वेबसाईट )नमा=ण तथा
यव थापन स8ब?धी )नद* +शका, २०६८" रहे को छ ।
(२)

२.

यो )नद* +शका तB
ु ?त %ार8भ हुनेछ ।

वेबसाइट )नमा=ण गनु= पन*ः (१) नेपाल सरकारको %Eयेक म?Fालय, Gवभाग र के?H'य

तरका

काया=लयले यथास8भव आ-आJनो वेबसाइट )नमा=ण गर' स चालनमा Kयाउनु पन*छ।
(२)

सवMNच अदालत, संसदलगायत अ?य संवध
ै ा)नक )नकायले आ-आJनो वेबसाइट

)नमा=ण गर' आफूसंग स8बि?धत सच
ू ना Eय तो वेबसाइट माफ=त %वाह गन= सSनेछन ् ।
३.

वेबसाइट )नमा=ण गनप
ु= व
ू = Gवचार पVु याउनु पन*:

सरकार' )नकायले वेबसाइट )नमा=ण गदा=

दे हायका प5लाई Gवचार पुVयाउनु पन*छ :(क) मल
ु क
ु को संGवधान वा %च+लत अ?य कानन
ू को Gवपर'त हुन नहुने,
(ख) कुनै प)न वग=, जात/जा)त, +लYग, धम= वा सा8%दायलाई %)तकूल
असर पान* वा सामािजक शाि?त वा सZभावनामा खलल पान*
(ग)
(ध)

[क+समका साम\ी रा]न नहुने,
कुनै ^यिSतगत वा )नजी %योगका Gवषय वा सामा\ी हुन नहुने,
कुनै सच
ू ना अ?य वेबसाइट वा `ोतबाट %ा6त भएको रहे छ भने
Eय तो वेबसाइटको `ोत खल
ु ाउने,

(ङ)

सेवा\ाह'बाट %ेGषत सच
ू ना, Gववरण, ईमेल ज ता कुराहBको सरु 5ण
कसर' गन* गbरएको छ भ?ने कुराको सच
ू ना उKलेख गन*,

(च)

GवZयत
ु ीय कारोबार ऐन, २०६३ को पbरNछे द-७ को GवZयत
ु ीय अ+भलेख
र dडिजटल ह ता5रको सरकार' %योग स8ब?धी कानन
ू ी

यव थाहB

समेतलाई Gवचार गन* ।
४.

Gवषयव तक
ु ो यकfन हुनप
ु न*: सरकार' )नकायले आJनो काया=लय स8ब?धी सच
ू ना तथा
जानकार' वेबसाइट माफ=त सव=साधारण सम5 %वाह गनु= पव
ू = अ?य कुराहBको अ)तbरSत
दे हायका कुराहBको यकfन गनु= पन*छ:(क) काया=लयको उgेhय
(ख) काया=लयबाट

पiट गन*,

सव=साधारण,

यवसा)यक

%)तiठान

र

सरकार'

)नकायहBलाइ %वाह गbरने सेवाहkलाई वगlकृत गन*,
(ग)

सेवा %वाह गदा= आफn उपि थत हुनप
ु न* वा नपन* कुरा य[कन गन* ।

५.

वेबसाइटमा राoखने Gवषयव त:ु (१) सरकार' )नकायले सामा?यत: आJनो वेबसाइटमा
दे हायका Gवषयव तल
ु ाई समेpनु पन*छ:(क) काया=लयको

पiट qिiटकोण, लrय र उgेhय,

(ख) काया=लयका काय=कार' %मख
ु लगायत %मख
ु पदा"धकार'हBको पbरचय

पiट िज8मेवार',

तथा उनीहBको

(ग) काया=लयको कामसँग स8बि?धत कम=चार'को Gववरण र स8पक= ठे गाना
(टे +लफोन र इमेल),
(ध)

काया=लयबाट %वाह हुने कामसँग स8बि?धत नी)त तथा कानन
ू ी
यव था,

(ङ)

काया=लयको सYगठनाEमक ढाँचा,

(च)

काया=लयबाट

%वाह

हुने

सेवा

स8ब?धी

सच
ू नायS
ु त

दे हायका

GववरणहB:(१)

नागbरक बडापF,

(२)

सेवाहBको सच
ू ी,

(३)

सेवाको Gववरण,

(४)

सेवा कसर' %ा6त गन= स[क?छ भ?ने कुरा,

(५)

सेवा %ा6त गन= स[कने अव थाका शत=हB,

(६)

सेवा %ा6त गन= कुनै फारम भनप
ु= न* भए सोको डाउनलोड गन=
स[कने ढाँचा, (Downloadable formats)

(छ) काया=लयको ग)तGव"धबारे जानकार' गराउने दे हायका कुराहB:(१)

काया=लयको इ)तहास,

(२)

काया=लयको %ग)त तथा उपलि^धहB,

(३)

चालु अव थामा रहे का योजना तथा काय=uमहB,

(४)

कामसँग स8बि?धत शाखा तथा महाशाखाहB,

(५)

स8पक= गन= स[कने

(६)

म]
ु य म]
ु य िजvासाहB, (FAQS)

(७)

सझ
ु ाव तथा गन
ु ासो पठाउने यव था,

(८)

काया=लयबाट %का+शत सच
ू ना, टे xडर तथा Gवvि6तहB,

(९)

कामसँग स8बि?धत वेबपेजहBको +लYक,

थान वा ठे गाना,

(१०) काया=लयसँग स8बि?धत तzयाYक,
(११) काया=लयको वाGष=क %)तवेदन, बजेट र योजनासँग स8बि?धत
कागजातहB,
(१२) कामसँग स8बि?धत द तरु तथा शK
ु क,
(१३) साइट 8याप (Site Map),
(१४) वेभसाईट+भFका
Engine,
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Gवषयव तम
ु ाF

खो{नको

ला"ग

Search

(१५) Gवषयव तु अZयाव"धक गbरंदा अZयाव"धक गbरएको +म)त ।
(२)

उपदफा (१) बमोिजम समे टने Gवषयव तु काया=लयको काय=%कृ)तका आधारमा

फरक फरक हुन सSनेछ ।

६.

वेबसाइटको )नमा=ण तथा % तत
ु ीकरण स8ब?धी

यव था: सरकार' )नकायले वेबसाईटको

)नमा=ण र सोको % तत
ु ीकरण गदा= दे हायका कुराहBमा |यान पुVयाउनु पन*छ:(क) वेबसाईट उपयोगकता=ले सहजै पहुँच, उपयोग गन= सSने (User
Friendly navigation) [क+समको हुनु पन*,
(ख) वेबसाईटमा %वा हत सामा\ी वगlकरण
(ग)

(Categorization)

र

%ाथ+मकfकरण (Prioritization) अनस
ु ार राoखएको हुनप
ु न*,
कुनै प)न सामा\ीसँग पहुँच थाGपत गन= तीन पटकभ?दा बढ' Click
गनु= नपन* गर' (Depth links) )नमा=ण गनप
ु= न=,

(घ)

कुनै प)न सामा\ीको समाि6त +म)त (Expiry date) रा]ने र सो +म)त
पhचात आफै अ+भलेखीकृत (Archive) हुने वा मे टएर जाने ^यव था
+मलाउनु पन*,

(ङ)

वेबसाईटमा राoखएका सामा\ी आवhयकता अनस
ु ार दे हायका कुनै
ढाँचामा उपल^ध गराइएको हुनु पन*:(१) एच ् ट एम ् एल ् (HTML)

(च)

(२)

वड= (Word)

(३)

Gप dड एफ् (PDF)

वेबसाईटमा राoखएका साम\ी सिजलै G%?ट गन= सSने (Printer
Friendly) यव था गनु= पन*,

(छ) )नमा=ण गbरएको वेबसाईटको सरु 5ण जोoखमताको पर'5ण (Security
Vulnerability Audit) गbरएको हुनप
ु न*,
(ज) वेबसाईटमा %क+शत गन* सामा\ी नेपाल' र अY\ेजी गर' दईु भाषामा
तयार गbरनु पन*। नेपाल' भाषामा तयार गbरंदा य)ु नकोडमा रा]नु
पन*,
(झ) वेबसाईटको Current Updates Section मा News, Events, Notice हB
रा]ने यव था गन*,
(ञ)

सरकार' )नकाय आफैले वेबसाइटमा रहे का सच
ू ना वा GववरणहB
अZयाव"धक गन= सSने

यव था समेत गर' वेबसाइट )नमा=ण गbरनु

पन* (Content Management System),
(ट)

७.

सरकार' इमेल (.gov.np) हे न= स[कने यव था गन*,

वेबसाइटको %चार/%सार स8ब?धी

यव था: सरकार' )नकायले आJनो वेबसाईटको %चार

%सारको ला"ग दे हायको यव थाहk गनु= पन*छ :(क) Metadata (Keyword) %योग गर' search Engine (ज तो Google,
Yahoo) Friendly बनाउनु पन*,
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(ख) Search engine ले भेpन नसके manual submission माफ=त पहुँच
कायम हुन सSने यव था गbरनु पन*,
http://submit.search.yahoo.com/free/request
http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl
(ग)

वेबसाईटमा +लYक रा]दा स8बि?धत काया=लयको के?H'य म?Fालय,
Gवभाग, काया=लय वा सोह' %कृ)तको काय= गन* र %मख
ु सरोकार
रहने )नकायहBको वेबसाइटलाई %ाथ+मकता दने ।

८.

वेबसाइट %योगको मK
ू याङकन स8ब?धी यव था:(१) सरकार' )नकायले आJनो वेबसाईटको

%योगको समय समयमा मK
ु याङकन गनु= गराउनु पन*छ ।
(२)

वेबसाईटको

%योगको

मK
ु याYकन

गदा=

गराउँ दा

सरकार'

)नकायले

दे हाय

बमोिजमको कुराहBलाई आधार बनाउनु पन*छ:(क) Unique Visitors को सY]या बढे नबढे को जानकार' Unique IP को
आधारमा रा]ने,
(ख) धेरै पटक अवलोकन गbरएका पiृ ठहB (Most Frequently Visited
pages) को अZयाव"धक )छटो )छटो गन* र सोको लगत रा]ने,
(ग)

थोरै पटक अवलोकन गbरएका पiृ ठहBको समेत लगत रा]ने र
आवhयक परे Eयसमा सध
ु ार समेत गन*,

(घ)

धैरे downloaded भएका फाईलहB uमानस
ु ार लगत रा]ने र uमश:
listing गद• जाने,

(ङ)

थोरै downloaded भएका फाईलहBको uमानस
ु ार लगत रा]ने र
आवhयकता अनस
ु ार सध
ु ार गद• जाने,

(च)

Bandwidth utilization को लगत रा]ने,

(छ) Unique IP को अनस
ु ार Visitor Frequency को लगत रा]ने ।
९.

वेबसाइट अZयाव"धक गन* स8ब?धी

यव था: (१) सरकार' )नकायले आJनो काया=लयको

वेबसाइट उपदफा (२) बमोिजम अZयाव"धक गन* यव था +मलाउनु पन*छ ।
(२)

उपदफा (१) बमोिजम वेबसाइट अZयाव"धक गदा= दे हायका बमोिजमको यव था
गनु= पन*छ :(क) वेभसाइट

स चालन

गन*

%Eयेक

सरकार'

)नकायले

वेबसाइट

अ|याव"धक गन=को ला"ग एकजना वेबमा टर तोSनु पन*,
(ख) नयाँ सच
ू ना तथा जानकार' अZयाव"धक गर' परु ाना सच
ू ना तथा
जानकार' अGवल8ब हटाउन सSने यव था गन*,
(ग)

नयाँ कानन
नी)त, काय=uम तथा योजना
ू

वीकृत भएको सात

दन+भF अZयाव"धक गbरसSने,
(घ)

वेबसाइटमा राoखएका सच
ू नामा पbरवत=न गनप
ु= न* भए Gववरण तथा
काय= स8प?न भएको तीन दन+भF अZयाव"धक गbरसSने,

(ङ)

काया=लयको ठे गाना वा पदा"धकार' पbरवत=न भएमा चौबीस घxटा+भF
सोको सच
ू ना अZयाव"धक गbरसSने,
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(च)

यस उपदफामा लेoखएदे oख बाहे कका सच
ू ना वा जानकार' पbरवत=न
भएकोमा बढ'मा दश दन+भF अZयाव"धक गbरसSने ।

(३)

यस दफा बमोिजमको काय= भए नभएको अनग
ु मन गन* िज8मेवार' स8बि?धत

काय=लय %मख
ु को हुनेछ ।
१०.

सहयोग +लन स[कने: (१) सरकार' )नकायले यस )न द= शका बमोिजम वेबसाइट )नमा=ण गदा=
आवhयक %ाGव"धक सहयोग Gवvान तथा %Gव"ध म?Fालयबाट %ा6त गन= सSनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोिजम %ाGव"धक सहयोग माग भई आएमा Gवvान तथा %Gव"ध

म?Fालयले तीन दन+भF Eय तो सहयोग उपल^ध गराउनु पन*छ ।
११.

अनग
ु मन

गन*:

यस

)नद* +शका

अनस
ु ारको

वेबसाइट

)नमा=ण

भए

नभएको

अनग
ु मन

Gवvान तथा %Gव"ध म?Fालयले गन*छ ।
१२.

सरकार' इमेलको यव था र %योग: (१) %Eयेक सरकार' )नकायले आJनो काया=लयको डोमेन
नेम स हतको सरकार' इमेलको यव था र सोको %योग गनु= पन*छ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजम

%योग

भएको

सरकार'

इमेलको

ठे गाना

क8तीमा

अ"धकृत तरका कम=चार'लाई समेत %योग गन= दनु पन*छ ।
(३)

यस दफा बमोिजम %योग गbरने सरकार' इमेल सरकार' कामको ला"ग अ)नवाय=

Bपमा %योग गनु= पन*छ ।
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