नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ननर्दे शिका, 207८
प्रस्तावना : साववजननक ननकायमा िहेका ववद्युतीय सूचना प्रणालीबीच अन्ति आवद्धता कायम गिी
नागरिकलाई निटो, िरितो, नमतव्ययी ि प्रभावकािी रुपमा एउटै ववद्युतीय प्रणालीबाट सेवा ि सूचना
प्रवाहको व्यवस्था गनव वाञ्िनीय भएकोले,
सुिासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, 206४ को र्दफा 45 ले दर्दएको अनिकाि प्रयोग
गिी नेपाल सिकािले यो ननर्दे शिका जािी गिे को ि।
परिच्िे र्द-१
प्रािशभभक
1.

संशिप्त नाम ि प्रािभभ : (1) यस ननर्दे शिकाको नाम "नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)
ननर्दे शिका, 207८" िहेको ि।

2.

(2) यो ननर्दे शिका तुरुन्त प्रािभभ हुनेि।

परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ननर्दे शिकामा,(क)

“अन्ति आवद्धता” भन्नाले नागरिक एपको प्रणाली ि सेवा प्रर्दायकको
प्रणालीबीच अन्ति आवद्धता कायम हुने गिी स्थापना भएको ववद्युतीय
सञ्जाल सभझनु पिव।

(ख)

“आवेर्दक” भन्नाले र्दफा ३ बमोशजम नागरिक एपमा र्दताव हुन आवेर्दन
दर्दने व्यशि सभझनु पिव ।

(ग)

“नागरिक एप” भन्नाले कभयुटि, मोबाईल फोन, ट्याबलेट वा यस्तै

वकनसमका ववद्युतीय उपकिणमा यस ननर्दे शिका बमोशजम सेवा सञ्चालन
हुने सफ्टवेयि प्रणालीमा आिारित नागरिक एप सभझनु पिव।
(घ)

“नागरिक एप प्रयोगकताव” भन्नाले र्दफा ३ बमोशजम नागरिक एपमा र्दताव
भई त्यस्तो एपको प्रयोग गने व्यशि सभझनु पिव।

(ङ)

“प्रिानमन्री

कायावलय"

भन्नाले

प्रिानमन्री

तथा

मशन्रपरिषद्को

कायावलय सभझनु पिव।
(च)

“प्राववनिक सनमनत” भन्नाले र्दफा १२ बमोशजमको प्राववनिक सनमनत
सभझनु पिव।

(ि)

“मन्रालय” भन्नाले सञ्चाि तथा सूचना प्रववनि मन्रालय सभझनु पिव।

(ज)

“मोबाईल” भन्नाले नागरिक एप प्रयोग गनव सवकने इन्टिनेिल मोबाईल
इक्यू पमेन्ट आईडे शन्टटी (आई.एम.ई.आई) कोड नभबि अवित भई सीम
प्रयोग हुने जुनसुकै वकनसमको मोबाईल फोन सभझनु पिव ि सो िब्र्दले
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त्यस्तो सीम प्रयोग हुने ट्याबलेट वा यस्तै वकनसमको अन्य उपकिणलाई
समेत जनाउँि।
(झ)

“वान टाइम पासवडव (ओटीपी)” भन्नाले नागरिक एपमा र्दताव गनव आवेर्दन
गर्दाव नागरिक एपको प्रणालीबाट मोबाईलमा आउने डाइनानमक वपन
नभबि वा पासवडव सभझनु पिव।

(ञ)

“समन्वय सनमनत” भन्नाले र्दफा १० बमोशजमको समन्वय सनमनत सभझनु
पिव।

(ट)

“सीम” भन्नाले मोबाईल सेट वा यस्तै वकनसमको उपकिणमा जडान गिी
स्वि वा डाटाको माध्यमबाट र्दूिसञ्चाि सेवा आर्दान प्रर्दान गनव नमल्ने
गिी र्दू िसञ्चाि सेवा प्रर्दायक कभपनीले नबक्री वा ववतिण गिे को काडव वा
शचप्स सभझनु पिव।

(ठ)

“सेवा प्रर्दायक” भन्नाले नागरिक एपमा आवद्ध भई सेवा प्रर्दान गने र्दफा
5 बमोशजमका ननकाय सभझनु पिव।
परिच्िे र्द-२
नागरिक एपमाफवत सेवा प्रवाहको प्रवक्रया

3.

नागरिक एपमा र्दतावको लानग आवेर्दन दर्दने : (1) नेपाली नागरिकले नागरिक एप प्रयोगकतावको
रुपमा र्दताव हुन आफ्नै नाममा िहे को सीम सवहतको मोबाईलबाट नागरिक एप माफवत
आवेर्दन दर्दनु पनेि।
(२) उपर्दफा (१) बमोशजम आवेर्दन गर्दाव आवेर्दकको मोबाईलमा वान टाइम पासवडव

(ओटीपी) प्राप्त हुनेि ि सो वान टाइम पासवडव (ओटीपी) नागरिक एपमा प्राप्त हुने ननर्दे िन बमोशजम
प्रववष्ट गनुव पनेि।

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको वान टाइम पासवडव (ओटीपी) आवेर्दकको मोबाईलमा
नआएमा वा गलत वान टाइम पासवडव (ओटीपी) प्रववष्ट भएमा आवेर्दकको र्दताव प्रवक्रया अशघ
बढ्ने िै न ि सोको जानकािी आवेर्दकलाई दर्दइनेि।
(४) उपर्दफा (२) बमोशजम प्राप्त वान टाइम पासवडव (ओटीपी) सही रुपमा प्रववष्ट
भएको अवस्थामा आवेर्दकले नागरिक एपमा प्राप्त ननर्दे िन बमोशजम र्दे हायका ववविण प्रववष्ट
गनुव पनेिः(क)

नाम, थि ि वतन,

(ख)

नेपाली नागरिकता नभबि, जािी भएको शजल्ला ि जािी नमनत,

(ग)

जन्म नमनत ।

(५) उपर्दफा (४) बमोशजम आवेर्दकले प्रववष्ट गिे को ववविणलाई नागरिक एपको
प्रणालीमाफवत सभबशन्ित र्दूिसञ्चाि सेवा प्रर्दायकमा िहे को ग्राहक परिचय ववविण (केवाइसी)
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सँग नभडाइनेि । त्यसिी नभडाउँर्दा सो सीम ननजकै नाममा र्दताव भएको पुवष्ट भएमा र्दताव
प्रकृया अशघ बढ्नेि।

(६) उपर्दफा (५) बमोशजमको र्दताव प्रवक्रयामा आवेर्दकले उपर्दफा (४) बमोशजम

प्रववष्ट गिे को ववविणलाई ननजले िनौट गिे को र्दे हायका प्रणालीमा िहे को ननजको ववविणसँग
नभडाउन त्यस्तो प्रणालीलाई अनुिोि गिी पठाइनेिः(क)

िाविय परिचयपर व्यवस्थापन प्रणाली,

(ख)

नागरिकता व्यवस्थापन प्रणाली,

(ग)

नेपाली िाहर्दानी सूचना प्रणाली,

(घ)

मतर्दाता नामावली व्यवस्थापन प्रणाली।

(७) उपर्दफा (६) बमोशजम सभबशन्ित प्रणालीबाट त्यस्तो ववविण मेल खाएको
जानकािी प्राप्त भएमा आवेर्दकलाई नागरिक एपमा र्दताव गिी सोको जानकािी प्रर्दान गरिनेि।
(८) उपर्दफा (५) वा (६) बमोशजम ववविण मेल खान नसकी र्दताव हुन नसकेमा

ु ो कािण ि पुन: आवेर्दन गनव अपनाउनु पने प्रवक्रया सभबन्िमा
आवेर्दन र्दताव नहुनक
आवेर्दकलाई जानकािी दर्दई त्यस्तो र्दताव प्रवक्रया िद्द गरिनेि।
4.

नागरिक एप माफवत सेवाका लानग आवेर्दन गने : (१) नागरिक एप प्रयोगकतावले नागरिक

एपमा आवद्ध भएका साववजननक ननकायबाट प्रर्दान हुने सेवाका लानग नागरिक एप माफवत
आवेर्दन दर्दन सक्नेि।

ति प्रचनलत कानूनमा सभबशन्ित ननकायमा आफैं उपशस्थत भई कागजात वा ववविण

बुझाउनु पने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सेवा प्रानप्तको लानग से वा प्रर्दायक समि उपशस्थत
भई त्यस्तो कागजात वा ववविण बुझाउनु पनेि।

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम आवेर्दन दर्दँर्दा सेवाको प्रकृनत अनुरुप प्राप्त ननर्दे िन

बमोशजम नागरिक एप प्रयोगकतावले आवश्यक ववविण, परिचय ि प्रमाण नागरिक एपमा
प्रववष्ट गनुव पनेि।

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम नागरिक एप माफवत प्राप्त ववविण, परिचय तथा प्रमाणको
आनिकारिकता यकीन गिी सेवा प्रर्दायकले सेवा प्रवाह गनव सक्नेि।

(४) उपर्दफा (१) बमोशजम नागरिक एप प्रयोगकतावले कुनै सेवाको लानग गिे को

आवेर्दनमा प्रचनलत कानून बमोशजम त्यस्तो सेवा प्राप्त गनव कुनै िुल्क, र्दस्तूि वा अन्य कुनै

िकम नतनुव वा बुझाउनु पने भएमा त्यस्तो िकम सभबशन्ित सेवा प्रवाह गने ननकायको
नाममा नागरिक एप माफवत प्राप्त ननर्दे िन बमोशजमको प्रवक्रया पूिा गिी बुझाउनु पनेि।
(५) उपर्दफा (४) बमोशजमको िुल्क बाहेकको अनतरिि िुल्क नागरिक एप
प्रयोगकतावले त्यस्तो एप प्रयोग गिे बापत बुझाउनु पने िै न।

(६) नागरिक एप प्रयोगकतावले नागरिक एप माफवत सेवा प्रानप्तका लानग आवेर्दन

दर्दने सभबन्िी अन्य व्यवस्था मन्रालयले ननिाविण गिे बमोशजम हुनि
े ।
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5.

नागरिक एपमा आवद्ध हुने सेवा : (१) र्दे हायका साववजननक ननकायबाट प्रर्दान हुने सेवा
नागरिक एपमा आवद्ध गिी प्रवाह गनव सवकनेि:(क)

नेपाल सिकािका मन्रालय, ववभाग, ननकाय तथा कायावलय,

(ख)

अर्दालत, सं वैिाननक ननकाय, आयोग तथा सशचवालय,

(ग)

प्रर्दे ि सिकाि ि सोअन्तगवतका ननकाय,

(घ)

स्थानीय तह,

(ङ)

ववश्वववद्यालय, महाववद्यालय तथा ववद्यालय,

(च)

नेपाल सिकािको पूण व वा आंशिक स्वानमत्व वा ननयन्रणमा िहे का
प्रनतष्ठान, बोडव, सनमनत, प्रानिकिण, कभपनी, आयोग, ननयोग वा यस्तै
वकनसमका ननकाय।

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सेवा प्रवाह गर्दाव ननजी िेरका ननकायको समेत आवद्धता
गनुव पने भएमा त्यस्तो ननजी िेरबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्राववनिक सनमनतको नसफारिसमा
मन्रालयले नागरिक एपमा आवद्ध गनवको लानग स्वीकृनत दर्दन सक्नेि।

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम स्वीकृनत प्राप्त भएमा ननजी िेरका ननकायलाई नागरिक

एपमा अन्ति आवद्धता कायम गरिनेि।
परिच्िे र्द-३
नागरिक एप सञ्चालन सभबन्िी शजभमे वािी
6.

प्रिानमन्री कायावलयको शजभमेवािी : नागरिक एप सञ्चालन सभबन्िमा प्रिानमन्री
कायावलयको शजभमेवािी र्दे हाय बमोशजम हुनेिः(क)
(ख)

नागरिक एपबाट प्रवाह हुने सेवाको लानग समन्वय ि सहजीकिण गने,

नागरिक एप ि नागरिक एपमा आवद्ध सिकािी सूचना प्रणालीको सुििा
ि सेवाग्राहीको व्यशिगत ववविणको गोप्यता कायम िाख्न नेपाल
सिकािका मन्रालय, ननकाय तथा कायावलयलाई आवश्यक ननर्दे िन
दर्दने,

(ग)

र्दफा ५ को उपर्दफा (१) को खण्ड (क) बमोशजमका ननकायलाई
नागरिक एपमाफवत समेत सेवा प्रवाह गनव ननर्दे िन दर्दने,

(घ)

र्दफा ५ को उपर्दफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) ि (च)
बमोशजमका ननकायबाट प्रर्दान भएका सेवालाई नागरिक एप माफवत
प्रवाह गनव आवश्यक समन्वय ि सहजीकिण गने ।

7.

मन्रालयको शजभमेवािी : नागरिक एप सञ्चालनको सभबन्िमा मन्रालयको शजभमेवािी र्दे हाय
बमोशजम हुनेिः(क)

नागरिक एप सञ्चालनको प्राववनिक पिको व्यवस्थापन गने,
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(ख)

प्राववनिक सनमनतको नसफारिसमा नागरिक एप माफवत सेवा प्रर्दान गने
ननकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपमा समावेि गनव आवश्यक
पने न्यूनतम हाडववेयि पूवाविाि तथा सफ्टवेयिको मापर्दण्ड तोक्ने,

(ग)

प्राववनिक सनमनतको नसफारिसमा सेवा सञ्चालन गनव आवश्यक पने
जनिशि, हाडववेयि, नेटवकव, डाटाबेस, प्रणालीको सुििा तथा अन्य

सफ्टवेयि ि अनुमनत (लाईसेन्स) को व्यवस्था गिी आवश्यकता अनुसाि
स्तिोन्नतीको व्यवस्था गने वा गिाउने,
(घ)

सेवा प्रर्दायकको प्रणाली ि नागरिक एपको प्रणालीबीच अन्ति सञ्जाल
(नेटवकव) तथा सुििण सभबन्िी व्यवस्था नमलाउने‚

(ङ)

सेवाको लानग आवेर्दन गर्दाव प्रचनलत कानून बमोशजम आवश्यक पने ि
अन्ति आवद्धता कायम भएका ननकायको प्रणालीबाट नलन नमल्ने ववविण
नागरिक एपको प्रणालीले सोझै नलने व्यवस्था नमलाउने‚

(च)

नागरिक एपको प्रणाली तथा डाटाबेस ि डाटाको स्वानमत्व भएको

ननकायबाट अन्य ननकायमा डाटा पठाउँर्दा कुन प्रयोजनको लानग
पठाइएको हो सोको अलग-अलग लगत नागरिक एपको प्रणालीमा
सुिशित िाख्ने व्यवस्था नमलाउने‚
(ि)

नागरिक एप माफवत प्राप्त भएका आवेर्दनलाई सेवा सञ्चालन गने
ननकायको प्रणालीमा सुिशित तविबाट सभप्रेषण गिाउने‚

(ज)

नागरिक एप माफवत प्रवाह हुने सेवाको गुणस्ति, ववश्वसनीयता ि सुििा
कायम गनवको लानग नागरिक एपको प्रणालीको सुििा ि तथ्यािको
सं ििण गने,

(झ)

नागरिक एपको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लानग वषवको कभतीमा र्दुई
पटक नागरिक एप सञ्जालको प्राववनिक पिीिण (टे शक्नकल अनडट)
गने ि ननयमन गने वा गिाउने,

(ञ)

नागरिक एपमा आबद्ध प्रणालीको ननयनमत सुििा अनडट गनव लगाई
र्दे शखएका समस्या समािान गनव लगाउने तथा सो कायवमा आवश्यकता
अनुसाि प्राववनिक सहयोग गने,

(ट)

नागरिक एप कायावन्वयनको कायवयोजना बनाई कायावन्वयन गने ि सोको
चौमानसक प्रगनत प्रिानमन्री कायावलयमा पठाउने,

(ठ)

नागरिक एपको माध्यमबाट भएको सेवा प्रवाहको ववषयमा अनुगमन
गने,

(ड)

प्रिानमन्री कायावलयबाट प्राप्त सुझाव तथा ननर्दे िन कायावन्वयन गने,
गिाउने,
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(ढ)

सेवा प्रर्दान गने क्रममा आउने समस्याको समािानका लानग आवश्यक
अन्य कायव गने वा गिाउने ।

8.

सेवा प्रर्दायकको शजभमेवािी : नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गिी सेवाग्राहीलाई सेवा
प्रर्दान गने सभबन्िमा से वा प्रर्दायकको शजभमेवािी र्दे हाय बमोशजम हुनेि:(क)

सेवाग्राहीले प्रचनलत कानून बमोशजम आफै उपशस्थत भई सेवा प्राप्त

गनुप
व ने भएकोमा बाहेक नागरिक एप माफवत सेवा प्रवाह गने कायवलाई
प्राथनमकता दर्दने,
(ख)

ववद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एप प्रयोगकतावले
चौबीसै घण्टा प्रयोग गनव सक्ने व्यवस्था नमलाउने,

(ग)

आफ्नो ववद्युतीय सूचना प्रणालीलाई र्दुरुस्त िाख्नको लानग नागरिक एप
माफवत प्राप्त आवेर्दन रुजु तथा जाँचबुझ गने,

(घ)

खण्ड (ग) बमोशजम रुजु तथा जाँचबुझ गर्दाव थप ववविण आवश्यक पने
भएमा सोको जानकािी नागरिक एप माफवत नागरिक एप प्रयोगकतावलाई
दर्दने,

(ङ)

नागरिक एप माफवत आवेर्दन प्राप्त भएमा प्रचनलत कानून बमोशजम सेवा
प्रवाह गने,

(च)

नागरिक एपमा आवद्ध हुने प्रणालीको ननयनमत रुपमा प्राववनिक पिीिण
गिी र्दे शखएका समस्या समािान गने,

(ि)

नागरिक एप माफवत प्रवाह हुने सेवा ननयनमत, भिपर्दो, गुणस्तिीय ि
पहुँचयोग्य बनाई सेवा प्रवाह गने,

(ज)

नागरिक एपमा आवद्धता तथा सञ्चालनका ववषयमा मन्रालयले ननर्दे िन
दर्दए बमोशजमका कायव गने।

9.

गोपनीयता कायम गनुव पने : मन्रालय तथा सेवा प्रर्दायक ननकायले नागरिक एपको
माध्यमबाट सेवा प्रर्दान गर्दाव प्रचनलत कानून बमोशजम नागरिकको वैयशिक ववविण तथा
ननजले उपभोग गिे का सेवा सभबन्िी ववविणको गोपनीयता कायम गनुव पनेि ।
परिच्िे र्द-४
सं िचनात्मक व्यवस्था

10.

समन्वय सनमनत : (१) नागरिक एपको सञ्चालन तथा नगरिक एपको माध्यमबाट सेवा प्रवाह
गने ववषयमा समन्वय कायम गनव र्दे हाय बमोशजमको एक समन्वय सनमनत िहनेिः(क)

सञ्चाि तथा सूचना प्रववनि मन्री

-सं योजक

(ख)

सशचव (िासकीय सुिाि हे ने), प्रिानमन्री कायावलय

-सर्दस्य

(ग)

सशचव, मन्रालय

-सर्दस्य

(घ)

सशचव, अथव मन्रालय

-सर्दस्य
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(ङ)

सशचव, गृह मन्रालय

-सर्दस्य

(च)

अध्यि, नेपाल र्दू िसञ्चाि प्रानिकिण

-सर्दस्य

(ि)

कायवकािी ननर्दे िक, िाविय सूचना प्रववनि केन्र

-सर्दस्य

(ज)

सहसशचव (सूचना प्रववनि हे ने), सञ्चाि तथा सूचना
प्रववनि मन्रालय

-सर्दस्य-सशचव

(२) समन्वय सनमनतको बैठक तथा ननणवय सभबन्िी अन्य व्यवस्था सनमनत आफैले

ननिाविण गिे बमोशजम हुनेि ।
11.

समन्वय सनमनतको काम, कतवव्य ि अनिकाि : समन्वय सनमनतको काम, कतवव्य ि अनिकाि
र्दे हाय बमोशजम हुनेिः(क)

सेवा प्रर्दायक ननकायहरुसँग नागरिक एप सञ्चालनका सभबन्िमा
आवश्यक समन्वय गने,

(ख)

नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लानग सहजीकिण गनवकालानग
प्राववनिक सनमनतलाई आवश्यक ननर्दे िन दर्दने,

(ग)

नागरिक एपलाई सुिशित ि व्यवशस्थत बनाउन आवश्यक मापर्दण्ड,
िणनीनत ि कायवनीनत तजुम
व ा गनव मन्रालयलाई सुझाव दर्दने,

(घ)
12.

सेवा प्रर्दायक ननकायहरुलाई आफ्नो सेवा नागरिक एपमा आवद्ध गनव
प्रोत्साहन गने, सोको लानग आवश्यक सहयोग ि सहजीकिण गने ।

प्राववनिक सनमनत : (१) नागरिक एपबाट सेवा प्रर्दान गने सभबन्िमा प्राववनिक प्रबन्ि गनव
र्दे हाय बमोशजमको एक प्राववनिक सनमनत िहनेि:(क)

सहसशचव, (सूचना प्रववनि हे ने), मन्रालय

-सं योजक

(ख)

महाननर्दे िक, सूचना प्रववनि ववभाग

-सर्दस्य

(ग)

कायवकािी ननर्दे िक, िाविय सूचना प्रववनि केन्र

-सर्दस्य

(घ)

सूचना प्रववनि ननर्दे िक, प्रिानमन्री कायावलय

-सर्दस्य

(ङ)

ननर्दे िक (प्राववनिक), नेपाल र्दू िसञ्चाि प्रानिकिण

-सर्दस्य

(च)

प्राववनिक प्रनतनननि, नेपाल प्रहिी

-सर्दस्य

(ि)

उपसशचव (सूचना प्रववनि), मन्रालय

-सर्दस्य-सशचव

(२) प्राववनिक सनमनतले आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसाि ववषय ववज्ञ वा सेवा
प्रर्दायक ननकायका प्रनतनननिलाई आमन्रण गनव सक्नेि।
(३) प्राववनिक सनमनतको बैठक तथा ननणवय सभबन्िी अन्य व्यवस्था प्राववनिक
13.

सनमनत आफैले ननिाविण गिे बमोशजम हुनेि ।

प्राववनिक सनमनतको काम, कतवव्य ि अनिकाि : प्राववनिक सनमनतको काम, कतवव्य ि अनिकाि
र्दे हाय बमोशजम हुनेिः(क)

सेवा प्रर्दायकबाट नागरिक एपमाफवत प्रवाह भएको सेवाको अनुगमन
गने‚
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(ख)

नागरिक एप माफवत सेवा प्रवाह गने ननकायलाई सेवामा समावेि गनव
आवश्यक न्यूनतम हाडववेयि पूवाविाि तथा सफ्टवेयिको मापर्दण्ड तयाि
गिी मन्रालय समि नसफारिस गने‚

(ग)

सेवा प्रर्दायकलाई नागरिक एपमा आबद्ध गने तथा नागरिक एपमा
आबद्ध सेवाको परिमाजवनका लानग आवश्यकता अनुसाि प्राववनिक
सहयोग ि पिामिव उपलब्ि गिाउने‚

(घ)

नागरिक एपबाट प्रर्दान गरिने सेवाको लानग दर्दइने आवेर्दनको ढाँचामा
सिलीकिण गिी एकरुपता ल्याउने कायवमा आवश्यक समन्वय गने,
गिाउने‚

(ङ)

नागरिक एप ि यसबाट हुने सेवा सञ्चालनलाई थप सुिशित ि व्यवशस्थत
बनाउन आवश्यक मापर्दण्ड, िणनीनत तथा कायवनीनत तजुम
व ा गिी
मन्रालय समि पेि गने,

(च)

नागरिक एप ि यस माफवत सेवा सञ्चालनलाई थप सुिशित ि व्यवशस्थत
गनव समय समयमा प्राववनिक ववश्लेषण गिी मन्रालय समि प्रनतवेर्दन
पेि गने,

(ि)

नागरिक एप कायावन्वयनमा र्दे शखएका समस्या समािानका लानग

सभबशन्ित ननकायसँग समन्वय गिी सोको ववविण मन्रालय समि पेि
गने,
(ज)

नागरिक एपमा आवद्ध भएका तथा आवद्ध हुने ननकायको अनुगमन गिी
सोको प्रनतवेर्दन मन्रालय समि पेि गने,

(झ)

मन्रालय तथा समन्वय सनमनतबाट प्राप्त ननर्दे िनको कायावन्वयन गने ।
परिच्िे र्द-५
ववववि

14.

आवश्यक कायव गनव सक्ने : प्राववनिक सनमनतको नसफारिस बमोशजम मन्रालयले सेवा
प्रर्दायकको सवोच्च ननकायसँग नागरिक एप ि सेवा प्रर्दायकको प्रणालीबीच अन्ति आवद्धता,

सेवा प्रवाहको ववनि तथा प्रवक्रया, सूचनाको गोपनीयता ि सुििा एवं प्रणालीको ववश्वसनीयता
सभबन्िमा आवश्यक कायव गनव सक्नेि ।
15.

सभबशन्ित व्यशिलाई मार सीम प्रर्दान गने : र्दूिसञ्चाि सेवा प्रर्दायकले प्रचनलत कानून
बमोशजम सीम प्राप्त गनव योग्य व्यशिलाई ननजको आवेर्दनको आिािमा आवेर्दकको पवहचान
खुल्ने गिी ववद्युतीय माध्यममा समेत अनभलेख िाखी सभबशन्ित व्यशिलाई मार सीम प्रर्दान
गनुव पनेि।
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16.

17.

झुटा ववविण दर्दई कुनै कायव गिे मा कािबाही हुने : आवेर्दकले झुटा ववविण दर्दई नागरिक

एप र्दताव गिे वा गिाएमा वा सो एपमाफवत कुनै कायव गिे , गिाएमा त्यस्तो व्यशिलाई
प्रचनलत कानून बमोशजम कािबाही हुनेि ।

ननवेर्दन गनव सक्ने : (1) यस ननर्दे शिका बमोशजम सेवा प्रानप्तको लानग गिे को आवेर्दनमा
सभबशन्ित ननकायबाट कुनै कािबाही नभएमा आवेर्दकले सभबशन्ित ननकायको प्रमुख समि
ननवेर्दन गनव सक्नेि ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको ननवेर्दन उपि सभबशन्ित ननकायको प्रमुखले
आवश्यक जाँचबुझ गिी प्रचनलत कानून बमोशजम आवश्यक कािबाही गनेि ।

18.

प्रचनलत कानून बमोशजम हुने : प्रचनलत कानूनमा कुनै सेवा प्रानप्तको लानग सेवाग्राही आफैं

19.

ननर्दे िन दर्दन सक्ने : नेपाल सिकािले नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सभबन्िमा

उपशस्थत हुनपु ने गिी वविेष प्रकृया तोवकएकोमा सोही बमोशजम हुनेि।

प्रिानमन्री तथा मशन्रपरिषद्को कायावलय, मन्रालय तथा अन्य सेवा प्रर्दायकलाई आवश्यक
ननर्दे िन दर्दन सक्नेि।
20.

कमवचािी खटाउन सवकने : मन्रालयले नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लानग
सभबशन्ित िेरका कमवचािी वा कमवचािीको टोली गठन गिी खटाउन सक्नेि।

21.

खािे जी ि बचाउ : (१) नागरिक मोबाइल एप्स सञ्चालन ननर्दे शिका, २०७६ खािे ज गरिएको
ि।
(२) नागरिक मोबाइल एप्स सञ्चालन ननर्दे शिका, २०७६ बमोशजम भए गिे का काम
कािबाही यसै ननर्दे शिका बमोशजम भए गिे को मानननेि।
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