सरकारी कार्ाालर्को वेबसाईट निर्ााण तथा व्र्वस्थापि सम्बन्धी निर्दे शिका,२०७८
राजपत्रर्ा प्रकाशित नर्नत
२०७८/०५/१४
सुिासि (व्र्वस्थापि तथा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को र्दफा ४५ ले दर्दएको अनधकार
प्रर्ोग गरी िेपाल सरकारले र्दे हार्को निर्दे शिका बिाई जारी गरे को छ ।
१.

संशिप्त िार् र प्रारम्भ : (१) र्स निर्दे शिकाको िार् “सरकारी कार्ाालर्को वेबसाईट निर्ााण
तथा व्र्वस्थापि सम्बन्धी निर्दे शिका, २०७८” रहे को छ ।
(२) र्ो निर्दे शिका तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

वेबसाइट निर्ााण गिुा पिे: (१) सरकारी कार्ाालर्ले आ-आफ्िो वेबसाइट निर्ााण गरी
सञ्चालिर्ा ल्र्ाउिु पिेछ ।
(2) उपर्दफा (१) बर्ोशजर् सरकारी कार्ाालर्ले वेबसाइट निर्ााण गर्दाा र्दे हार्का
ववषर्लाई ववचार पुर्र्ाउिु पिेछः(क)

िेपालको सं ववधाि वा प्रचनलत कािूिको ववपरीत िहुिे,

(ख)

कुिै पनि वगा, जात/जानत, नलङ्ग, धर्ा वा सम्प्रर्दार्लाई प्रनतकूल
असर

पािे

वा

सार्ाशजक

िाशन्त

वा

सद्भावर्ा

खलल

पािे

वकनसर्का सार्ग्री राख्न िहुिे,
(ग)
(घ)

प्रचनलत कािूि बर्ोशजर् गोपिीर्ता कार्र् राख्नु पिे,
ववद्युतीर् कारोबार ऐि, २०६३ को पररच्छे र्द-७ र्ा उशल्लशखत
ववद्युतीर् अनभलेख र निशजटल हस्तािरको सरकारी प्रर्ोग सम्बन्धी
प्रावधािको प्रनतकूल हुि िहुिे।

3.

वेबसाइटर्ा राशखिे ववषर्वस्तुः (१) सरकारी कार्ाालर्ले आफ्िो वेबसाइटर्ा र्दे हार्का
ववषर् वस्तुलाई सर्ेट्िु पिेछः(क)

कार्ाालर्को स्पष्ट दृवष्टकोण, लक्ष्र् र उद्देश्र्,

(ख)

कार्ाालर् प्रर्ुख, प्रवक्ता, सूचिा अनधकारी, गुिासो सुन्ने अनधकारी
र अन्र् पर्दानधकारीहरुको पररचर् तथा निजहरुको शजम्र्ेवारी,

(ग)

कार्ाालर्ले सम्पार्दि गिे कार्र्ा सम्बशन्धत शजम्र्ेवार कर्ाचारीको
वववरण र सम्पका ठे गािा (टे नलफोि र इर्ेल),
1

(घ)

कार्ाालर्बाट प्रवाह हुिे सेवासँग सम्बशन्धत िीनत तथा कािूिी
व्र्वस्था,

(ङ)

कार्ाालर्बाट प्रवाह हुिे सेवा सम्बन्धी सूचिार्ूलक र्दे हार्का
वववरणहरुः(१)

कार्ाालर्बाट प्रवाह हुिे सेवाको वववरण,

(२)

िागररक बिापत्र,

(३)

सेवाहरुको सूची तथा वववरण

(४)

सेवा प्राप्त गिे कार्ाववनध,

(५)

सेवा प्राप्त गिा पूरा गिुा पिे िताहरु,

(६)

सेवा प्राप्त गिा कुिै फारार् भिुप
ा िे भए सोको िाउिलोि
गिा सवकिे ढाँचा (Downloadable Format),

(च)

कार्ाालर्को कार् कारबाही बारे जािकारी गराउिे र्दे हार्का
ववषर्हरुः(१) कार्ाालर्को सम्बन्धर्ा सार्ान्र् जािकारी,
(2) सम्पका गिा सवकिे स्थाि वा ठे गािा,
(3) बारम्बार सोनधिे शजज्ञासाहरु (FAQ),
(4) सुझाव तथा गुिासो पठाउिे व्र्वस्था,
(5) कार्ाालर्बाट प्रकाशित सूचिा, टे ण्िर तथा ववज्ञनप्तहरु,
(6) कार्ाालर्को कार्सँग सम्बशन्धत र्हत्वपूण ा वेबपेजहरुको
नलङ्क,
(7) कार्ाालर्सँग सम्बशन्धत तथ्र्ाङ्क,
(8) कार्ाालर्को वावषाक प्रनतवेर्दि, बजेट र र्ोजिासँग सम्बशन्धत
कागजातहरु,
(9)

वेबसाइटको िक्सा झल्काउिे साइट म्र्ाप,

(10) वेबसाईट नभत्रका ववषर् वस्तु र्ात्र खोज्िको लानग सचा
ईशिि (Search Engine),
(11)

ववषर्वस्तु

अद्यावनधक

नर्नत,
(१2) अिलाइि सेवाहरुको नलङ्क,
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गररर्दा

अद्यावनधक

गररएको

(१3) सूचिाको हक सम्बन्धी ऐि, २०६४ को र्दफा ५ र
सूचिाको हक सम्बन्धी निर्र्ावली, २०६५ को निर्र्
३ बर्ोशजर्का सूचिाहरु।
(२) उपर्दफा (१) बर्ोशजर् सर्ेवटिे ववषर्वस्तु कार्ाालर्को कार्ा प्रकृनतका
आधारर्ा फरक फरक हुि सक्िेछ ।
4.

वेबसाइटको निर्ााण तथा प्रकािि: (१) सरकारी कार्ाालर्हरुको वेबसाईटर्ा एकरुपता
कार्र् गिाको लानग सू चिा प्रववनध ववभागले वेबसाईटको िर्ूिा (Template) निर्ााण
गिेछ।
(२) उपर्दफा (१) बर्ोशजर्को िर्ूिा (Template) लाई सबै सरकारी कार्ाालर्ले
आफ्िो वेबसाईट निर्ााण गर्दाा प्रर्ोग गिुा पिेछ।
(३) सरकारी कार्ाालर्ले वेबसाइटको निर्ााण तथा प्रकािि गर्दाा र्दे हार्का
आधारभूत ववषर्हरुर्ा ध्र्ाि दर्दिु पिेछः(क) वेबसाईट उपर्ोगकतााले सहजै उपर्ोग गिा सक्िे (User Friendly
Navigation) र पहुँच र्ोग्र् हुि ु पिे,
(ख) वेबसाईटर्ा प्रवावहत सार्ग्रीको वगीकरण र प्राथनर्कीकरण गरी
राशखएको हुि ु पिे,
(ग) कुिै पनि सार्ाग्रीसँग पहुँच स्थावपत गिा तीि पटकभन्र्दा बढी
शक्लक (click) गिुा िपिे गरी िेप्थ नलङ्क (Depth Links) निर्ााण
गिुप
ा िे,
(घ) वेबसाईटर्ा राशखिे सार्ग्रीको सर्ानप्त नर्नत राख्ने र सो नर्नत पश्चात
आफैं अनभले खीकृत हुिे वा र्ेवटएर जािे व्र्वस्था नर्लाउिु पिे,
(ङ) वेबसाईटर्ा राशखएका सार्ग्री आवश्र्कता अिुसार र्दे हार्का कुिै
ढाँचार्ा उपलब्ध हुिे व्र्वस्था नर्लाउिु पिेः(१) एच.वट.एर्.एल. (HTML)
(२) विा (Word)
(३) पी. िी. एफ. (PDF)
(च)

वेबसाईटर्ा राशखएका सार्ाग्री सशजलै वप्रन्ट गिा सवकिे (Printer
Friendly) हुिपु िे,
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(छ) निर्ााण गररएको वेबसाईटको सुरिण जोशखर्को परीिण गररएको
हुिपु िे,
(ज) वेबसाइटर्ा प्रकािि गिे सार्ग्री िेपाली (र्ुनिकोि) र सम्भव
भएसम्र् अङ्ग्ग्रेजी भाषार्ा तर्ार गिुप
ा िे,
(झ) वेबसाईटको करे न्ट अपिे ट सेक्सि (Current Updates section) र्ा
आफ्िो कार्ाालर्को गनतववनधसँग सम्बशन्धत सर्सार्वर्क सर्ाचार,
घटिा र सूचिाहरु राख्ने व्र्वस्था गिे ,
(ञ) सरकारी कार्ाालर् आफैंले वेबसाइटर्ा रहे का सूचिा वा वववरणहरु
अद्यावनधक गिा सक्िे व्र्वस्था गिे ,
(ट)

सरकारी इर्ेल हेि ा सवकिे व्र्वस्था गिे ,

(ठ) लो ब्र्ाण्िववड्थ र्ोि हुिे व्र्वस्था गिे ,
(ि)

र्ोबाइल, ट्याबले ट लगार्तका उपकरणहरुर्ा वेबसाईट खोल्र्दा
सर्ेत ले आउट नर्ल्िे (Responsive) गरी हुि ु पिे,

(ढ)

आवश्र्कता अिुसार फन्ट साइज बढाउि वा घटाउि नर्ल्िे,

(ण) नर्नत र सर्र् िेपालीर्ा र्दे खाउिे,
(त)

कार्ाालर्को सार्ाशजक सिालसँग आबद्ध गराउिे,

(थ) वेबसाईटर्ा अनिवार्ा Secure Socket Layers/ Transport Layer
Security (SSL/TLS) Certificate को प्रर्ोग गिुप
ा िे,
(र्द)

वेबसाईटर्ा नलङ्क राख्र्दा कार्ाालर्सँग सम्बशन्धत र्न्त्रालर्, ववभाग,
कार्ाालर् वा सोही प्रकृनतको कार्ा गिे र प्रर्ुख सरोकार रहिे
कार्ाालर्हरुको वेबसाइटलाई प्राथनर्कता दर्दिे,

(ध) अपाङ्ग्ता भएका व्र्शक्तहरुका लानग पहुँच हुिे गरी बिाइिु

पिे ।

(४) र्स निर्दे शिका बर्ोशजर् निर्ााण गररएका वेबसाईटहरु सरकारी एकीकृत िाटा
सेन्टर (Government Integrated Data Center) र्ा होस्ट गिुा पिेछ ।
(५)
निर्ााणकतााबाट

सरकारी
स्रोत

कार्ाालर्ले

वेबसाईट

कोि, टे शक्िकल

निर्ााण

गरे पनछ

त्र्स्तो

वेबसाइट

िकुर्ेण्टे सि (Technical Documentation),

वििे शन्सर्ल्स (User Name and Password) तथा र्ुजर म्र्ािुअल (User Manual) नलिु
पिेछ र सम्झौता बर्ोशजर् निजको सेवा अवनध सर्ाप्त भएपनछ त्र्स्तो वेब िाटा
सञ्चालिर्ा निजको पहुँच िहुिे कुराको सुनिशश्चत गिुा पिेछ ।
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५.

वेबसाइटको प्रचार/प्रसारः

सरकारी कार्ाालर्ले आफ्िो वेबसाईटको प्रचार प्रसारको लानग

र्दे हार्का व्र्वस्थाहरु गिुा पिेछः(क) Metadata (keyword) प्रर्ोग गरी Search Engine (जस्तै Google, Bing,
Baidu, Yahoo, Ask, Duckduckgo आदर्द सँग नर्ल्िे बिाउिे,
(ख) Search Engine ले भेट्ि िसक्िे Manual Submission र्ाफात पहुँच कार्र्
हुि सक्िे व्र्वस्था गिे, (जस्तै ःhttp:// submit search yahoo .com/free
/request, http://www.google.com/addurl/?continue =/addurlआदर्द)
6.

वेबसाइट प्रर्ोगको र्ूल्र्ाङ्कि: (१) सरकारी कार्ाालर्ले आफ्िो वेबसाईटको प्रर्ोगका
सम्बन्धर्ा सर्र् सर्र्र्ा र्ूल्र्ाङ्कि गिुा वा गराउिु पिेछ ।
(2)

उपर्दफा (१) बर्ोशजर् र्ूल्र्ाङ्कि गर्दाा वा गराउँर्दा र्दे हार्का आधारर्ा गिुा

पिेछः(क) Unique Visitors को सङ्ग्ख्र्ा बढे िबढे को जािकारी Unique IP को
आधारर्ा राख्ने,
(ख) धेरै पटक अवलोकि गररएका पृष्ठहरू (Most Frequently Visited Pages)
को नछटो नछटो अद्यावनधक गिे र सोको लगत राख्ने,
(ग) थोरै पटक अवलोकि गररएका पृष्ठहरुको सर्ेत लगत राख्ने र आवश्र्क
परे त्र्सर्ा सुधार सर्ेत गिे,
(घ) धेरै िाउिलोि भएका फाईलहरु िर्ािुसार लगत राख्ने र िर्िः
सूचीकृत (नलशस्टङ्) गर्दै जािे,
(ङ) थोरै

िाउिलोि

भएका

फाईलहरुको

िर्ािुसार

लगत

राख्ने

र

आवश्र्कता अिुसार सुधार गर्दै जािे,
(च) Bandwidth Utilization को लगत राख्ने,
(छ) Unique IP को अिुसार Visitor Frequency को लगत राख्ने ।
7.

वेबसाइट अद्यावनधक गिे: (१) सरकारी कार्ाालर्ले वेबसाइट अद्यावनधक गर्दाा र्दे हार्
बर्ोशजर् गिुा पिेछः(क)

वेबसाइट

सञ्चालि

गिे

प्रत्र्ेक

सरकारी

कार्ाालर्ले

अद्यावनधक गिाका लानग एकजिा वेब एिनर्निष्ट्रेटर तोक्िे,
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वेबसाइट

(ख)

िर्ाँ सूचिा तथा जािकारी अद्यावनधक गरी पुरािा सूचिा तथा जािकारी
अववलम्ब हटाउिे वा आवश्र्कता अिुसार अनभले खीकरण गिे,

(ग)

कार्ाालर्सँग सम्बशन्धत िर्ाँ कािूि राजपत्रर्ा प्रकािि भएको तीि
दर्दिनभत्र र िीनत, कार्ािर् तथा र्ोजिा स्वीकृत भएको सात दर्दिनभत्र
वेबसाइटर्ा अद्यावनधक गिे,

(घ)

वेबसाइटर्ा राशखएका सूचिा पररवताि गिुा पिे भए सूचिा राखेको तीि
दर्दिनभत्र पररवताि गरी वेबसाइट अद्यावनधक गिे ,

(ङ)

कार्ाालर्को ठे गािा वा पर्दानधकारी पररवताि भएर्ा चौबीस घण्टानभत्र
सोको सूचिा अद्यावनधक गिे,

(च)

खण्ि (ङ) र्ा लेशखए र्दे शख बाहेकका सूचिा वा जािकारी पररवताि
भएकोर्ा बढीर्ा सात दर्दिनभत्र अद्यावनधक गिे।

(२) र्स र्दफा बर्ोशजर्को कार्ा भए िभएको अिुगर्ि गिे शजम्र्ेवारी सम्बशन्धत
कार्ाालर् प्रर्ुखको हुिेछ ।
८.

सुरिा परीिण गिेः सरकारी कार्ाालर्ले सूचिा प्रववनध ववभागबाट आफ्िो वेबसाइटको
सुरिा र ववश्वसिीर्ताको सम्बन्धर्ा वषाको कम्तीर्ा एक पटक गिे गरी आवश्र्कता
अिुसार सुरिा परीिण गिे, गराउिे व्र्वस्था गिुा पिेछ।

९.

सहर्ोग नलि सवकिे: (१) सरकारी कार्ाालर्ले र्स निर्दे शिका बर्ोशजर् वेबसाइट निर्ााण
गर्दाा सूचिा प्रववनध ववभागबाट आवश्र्क प्राववनधक सहर्ोग नलि सक्िेछ।
(२) उपर्दफा (१) बर्ोशजर् प्राववनधक सहर्ोग र्ाग भई आएर्ा सूचिा प्रववनध
ववभागले तीि दर्दिनभत्र त्र्स्तो सहर्ोग उपलब्ध गराउिु पिेछ।

१०.

सर्न्वर् गिुा पिेः सरकारी कार्ाालर्ले वेबसाइट निर्ााण गिुा पूव ा सूचिा प्रववनध ववभागसँग
आवश्र्क सर्न्वर् गिुा पिेछ ।

११.

अिुगर्ि गिे: र्स निर्दे शिका बर्ोशजर् सरकारी कार्ाालर्बाट वेबसाईट निर्ााण भए
िभएको अिुगर्ि

१२.

िेपाल सरकारको सञ्चार तथा सू चिा प्रववनध र्न्त्रालर्ले गिेछ।

खारे जी तथा बचाउ: (१) सरकारी निकार्को वेबसाईट निर्ााण तथा व्र्वस्थापि सम्बन्धी
निर्दे शिका, २०६८ खारे ज गररएको छ।
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(२) सरकारी निकार्को वेबसाईट निर्ााण तथा व्र्वस्थापि सम्बन्धी निर्दे शिका,
२०६८ बर्ोशजर् भए गरे का कार् कारबाहीहरु र्सै निर्दे शिका बर्ोशजर् भए गरे को
र्ानििेछ ।
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