सरकारी निकायका मोवाइल एप्पहरुको मापदण्ड – 2075
सरकारी निकायका मोवाइल एप्पहरुको निश्चित मापदण्ड तोकी संिालि तथा
व्यवस्थापि गिन आवचयक भएकोले यो मापदण्ड निमानण गरी लागु गररएको छ।
१.

आवचयक सामाग्री/ववषयवस्तुहरु मात्र समावेश गिुप
न िेछ र मोवाईल एप्पको
प्रस्तुती सम्बश्धित सरकारी निकायको उद्दे चय झश्ककिे खालको हुिुपिेछ।

२.

ब्यापाररक प्रयोजिका लागग ववज्ञापि राख्ने गरी बिाइिु हुुँदैि ।

३.

अुँग्रेजी र िेपाली दव
ु िेछ साथै स्थािीय भाषाहरु थप गिन
ु ै भाषामा हुिप
सककिेछ।

४.

एप्पको भाषा सहजरुपमा छिोट गिन ममकिे हुिुपदन छ।

५.

इधटरफेस सामाग्रीहरु सकेसम्म धयूितम, सहज र सरल बिावटको हुिुपिेछ
(Minimalist Design) ।

६.

प्रयोगकतानले कुिै ववककप छिौट गरे पनछ मात्र सोसुँग सम्वश्धित वववरण आउिे गरी

(Progressive Disclosure) निमानण भएको हुिुपिेछ।
७.

िेरै वववरण भिप
ुन िे अवस्थामा ममकदाजक
ु दा वववरणहरु समह
ू गतरुपमा ववभाजि
गरी िरणबद्िरुपमा भिन ममकिे गरी निमानण गिुन पिेछ ।

८.

Search Result, Getting Started, What is New आदद जस्ता पररगित
Screen हरु प्रयोग भएको हुिुपिेछ।

९.

डाटा प्रववष्ट गदान सम्भव भएसम्म पदहले िै प्रववष्ट गररएको डाटाबाट छिौट
गिन ममकिे र अत्यावचयक डाटा मात्रै टाइप गिुप
न िे गरी निमानण हुिुपिेछ ।

१०.

प्रयोगकतानले डाटा प्रववष्ट गदान Data Format दे खखिु पछन । साथै डाटा इश्धि
पचिात ् तरु
ु धतै डाटा स्वीकार योग्य भए िभएको दे खखिप
ु िेछ।

११.

हरे क फमनमा डाटा प्रववष्ट गदान डाटाको प्रकार अिुसारको ककवोडन दे खखिुपिेछ।
जस्तैैः फोि िम्बर प्रववष्ट गदान numeric ककवोडन दे खखिुपिे, इमेल प्रववष्ट
गदान @ को गिधह सदहतको ककवोडन दे खखिुपिे आदद ।

१२.

महत्वपूणन ववषयवस्तु (Content) लाई उपयक्
ु त Font को Weight, Colour,

Size आदद प्रयोग गरी ध्यािाकषनण गिे गरी बिाइएको हुिुपिेछ।

१३.

प्रयोगकतानले सहजै बुझ्िे ककमसमको वाक्यांश एवं शब्दहरुको प्रयोग गररएको
हुिुपिेछ।

१४.

सबै Screen/Page हरुमा Button, Label तथा अधय अधतरकियात्मक
ववषयवस्तुहरु (Interactive Element) हरुमा एकरुपता हुिुपिेछ।

१५.

फरक क्षमता भएका व्यश्क्तहरु (दृष्टी बबदहि, बदहरा, अपाङ्ग)का लागग पनि
पहुुँि योग्य बिाउिु पिेछ।

WCAG (Web Content Accessibility

Guideline) अिस
ु रण गररएको हुिप
ु िेछ।
१६.

मोवाइल एपमा सूििा/जािकारीहरु प्रस्तुत गदान सकेसम्म कम Tapऽ, Swipes
र Screen हरुको प्रयोग हुिे गरी निमानण गररएको हुिु पिेछ।

१७.

प्रयोगकतानले Active Page को

िाम, श्स्ििको मागथकलो भागमा दे खखिे

हुिुपिेछ।
१८.

व्यश्क्तगत वववरण बाहे क अधय ववषयवस्तुहरु Sign-in वविा हे िन सक्िे गरी
व्यवस्था भएको हुिुपिेछ।

१९.

एप प्रयोगको लागग एपमा िै प्रयोगकतान निदे शि (User Guide) को व्यवस्था
भएको हुिुपिेछ।

२०.

एपलाई आवचयक पिे भधदा बढी Contacts, Photos, Locations आदद जस्ता
व्यश्क्तगत वववरणहरु माग िगिे र त्यस्ता वववरणहरु माग गिुन परे मा पहुुँिको
लागग साविाि सधदे श सदहत अिम
ु नत माग गिुन पिेछ।

२१.

अिावचयक व्यश्क्तगत वववरण भण्डारण िगिे गरी व्यवस्था गिुप
न िेछ र
जम्मा गररएका वववरण समेत App को प्रयोजि बाहे क अधय प्रयोजिको लागग
प्रयोग गिन िपाउिे गरी व्यवस्था गिप
ुन िेछ।

२२.

एपमा डाटा send वा receive गदान HTTPS प्रणालीको प्रयोग अनिवायन रुपमा
भएको हुिुपिेछ।

२३.

डाटा सुरक्षक्षतरुपमा भण्डारण भएको हुिुपिेछ।

२४.

समय समयमा Content Update भएको हुिुपिेछ।

२५.

मोवाईल एप्प सकेसम्म दई
ु सेकेधड मभत्र खुमलसक्िु पिेछ।

२६.

मोवाईल एप्पका ववषयवस्तु/सामाग्री स्िीिको दे खखिे भागमभत्र हुिुपिेछ।

२७.

मोवाईल एप्पमा प्रयोग हुिे तश्स्वरहरु उपयुक्त Aspect Ratio मा हुिु पिेछ।

२८.

मोवाईल एप्पमा भएका मभडडयो सामाग्रीहरु Portrait Mode मा समेत हे िन
सककिे खालको हुिप
ु िेछ।

२९.

मोवाईल एप प्रयोगकतानको औला मैत्री (Finger Friendly) हुिुपिेछ।

३०.

प्रयोगकतानले मोवाइल एपसुँग अधतरकिया (Tap, Select, Scroll) गदान एपले
प्रनतकिया (कम्पि, हाइलाईट आदद)

३१.

ददिुपिेछ।

एपमा प्रयोगकतानको ववगतका कियाकलाप एवं रुगिहरु संिय गरी सो अिस
ु ारको
ववककपहरु सुझाउिे व्यबस्था भएको हुिुपिेछ।

३२.

प्रयोगकतानहरुलाई अिावचयक सधदे श (Notification)

पठाउि िहुिे तर

समयसापेक्ष र अत्यधत जरुरी सधदे शहरु पठाउिु पिेछ।
३३.

प्राथममकताको आिारमा सधदे शहरु ववमभधि माध्यमहरु (sms, email, InApp

notification, news feed) माफनत प्रवाह गिन सककिे ब्यबस्था भएको
हुिुपिेछ।
३४.

एपहरुको बिावट Responsive हुिु पिेछ। अथानत, ववमभधि ककमसमको मोवाइल

Screen हरुमा िकिे गरी निमानण भएको हुिुपिेछ।
३५.

एप Poor Internet Connectivity मा पनि संिालि हुिुपिेछ।

३६.

Offline Mode मा समेत एप संिालि हुिुपिेछ।

३७.

एप Update भएमा प्रयोगकतानलाई Update गिन जािकारी (Notification)
जािु पिेछ।

३८.

सरकारी निकायका मोबाईल एपहरु िेपाल सरकारको सूििा प्रववगि प्रणाली
(व्यवस्थापि तथा संिालि) निदे मशका, 2071(Government Enterprise

Architecture) बमोश्जम हुिुपिेछ।
३९.

मोवाइल एप्स निमानण गदान

४०.

Project) Mobile Security Guidelines अिुशरण भएको हुिुपिेछ।
मोवाइल एप्सको Requirement Analysis गररसकेपनछ निमानण गिुन पव
ु न

OWASP(Open Web Application Security

सूििा प्रववगि ववभागको स्वीकृनत मलिु पिेछ ।

४१.

मोवाइल एप्स संिालि गिुप
न ूवन सूििा प्रववगि ववभागबाट सुरक्षा जाुँि गराउिु
पिेछ ।

४२.

सरकारी निकायका मोबाईल एप यस मापदण्ड वमोश्जम भए िभएको
सम्वधिमा अिुगमि सूििा प्रववगि ववभागले गिेछ।

४३.

यस मापदण्डको कायानधवयि गिे सम्वधिमा कुिै द्वववविा वा अष्पष्टता
भएमा सञ्िार तथा सूििा प्रववगि मधत्रालयले आवचयक व्याख्या गिन सक्िेछ
।

