
सरकारी निकायहरूमा विद्यतुीय पत्राचार (ईमेल) व्यिस्थापि सम्िन्धी निरे्दशिका, २०७५ 
 

प्रस्ताििााः सरकारी निकायहरुको िीच  विद्यतुीय माध्यम (इमेल) बाट शचठ्ठीपत्र, सूचिा,  निर्णय, कागजात तथा 
अन्य वििरर् आर्दाि प्रर्दाि गरी निटो िररतो निर्णय गिण, सेिा प्रिाहमा सहजता ल्याउि, कागज विमखु 
कायाणलयको उरे्दश्य प्राप्त गिण तथा सरकारी काम कारिाइणको अनिलेख सरुशित राख् ि आिश्यक िककोले 
विद्यतुीय कारोबार ऐि, २०६३ को र्दफा ७९ को अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले यो निरे्दशिका बिाइण 
लागू गरेको ि । 

 

१. संशिप्त िाम तथा प्रारम्ि:  (१) यस निरे्दशिकाको िाम "सरकारी निकायहरूमा विद्यतुीय पत्राचार (ईमेल) 
व्यिस्थापि सम्िन्धी निरे्दशिका, २०७५" रहेको ि। 

 (२)  यो निरे्दशिका िेपाल सरकारबाट स्िीकृत िकको नमनतबाट लागू हिुिे । 

२. पररिाषा : विषय िा प्रिङ्गले अको अथण िलागेमा यस निरे्दशिकामा-, 
(क) "ऐि"िन्नाले विद्यतुीय कारोबार ऐि, २०६३ लाई सम्झिपुिण । 

(ख) "टोकि" िन्नाले   इमेल खाता संचालिको लानग इशन्िप्ट सवुिधा िकको विद्यतुीय 
हस्तािर गिण प्राप्त ब्यशिगत र सािणजनिक सााँचो सम्झि ुपिण । 

(ग) “पर्दअिसुारको ईमेल" िन् िाले िेपाल सरकारका सरकारी निकायको संगठि संरचिा 
अिरुुपका िाखा, महािाखा, सशचिालयको काम काजको प्रयोजिको लानग प्रर्दाि गररि े
र्दफा ६ अिसुारको ईमेल खातालाई जिाउि ेि |  

(घ) “प्राविनधक सनमनत” िन्नाले र्दफा ११ बनमशजमको प्राविनधक सनमनत बझु्िपुिेि । 

(ङ) "नियमािली"िन्नाले विद्यतुीय कारोबार नियमािली, २०६४ लाई सम्झिपुिण। 

(च) "व्यशिगत  ईमेल" िन्नाले िेपाल  सरकारको कमणचारीलाइ र्दफा ५ अिसुार निज 
कमणचारीको व्यशिगत िाममा प्रर्दाि गररकको इमेल खाता लाई जिाउिे ि |  

(ि) "सरकारी निकाय" िन्नाले िेपाल सरकारका मन्त्रालय, संिैधानिक निकाय, आयोग 
सम्झिपुिण । सो िब्र्दले मन्त्रालय संिैधानिक निकाय, आयोग मातहतका वििाग र 
कायाणलयहरूलाई समेतलाई जिाउििे । 

(ज) “समन्िय सनमनत” िन्नाले र्दफा ९ बनमशजमको समन्िय सनमनत बझु्िपुिेि । 

 

३. ककीकृत ईमेल  सेिा प्रर्ालीको व्यिस्थापि:  (१) ककीकृत ईमेल  सेिा प्रर्ाली िेिमा उपलब्ध हिु े
गरी सञ्चालि गिुणपिेि।   

(२) ककीकृत ईमेल सेिा प्रर्ाली mail.nepal.gov.np  िामको  डोमेिबाट  सञ्चालि हिुिे | 

(३) ककीकृत ईमेल  सेिा प्रर्ालीको विकास, सञ्चालि तथा ममणत सम्िार राविय सूचिा 
प्रविनध केन्रले गिेि।  



४. ककीकृत  ईमेल  प्रर्ाली प्रयोग गिुण पिे :  (१) सरकारी निकायले ककीकृत  ईमेल  प्रर्ाली प्रयोग 
गिुण पिेि।   

(२) उपर्दफा (१) मा जे लेशखकको िक तापनि राविय सरुिाको विषयसाँग सम्बशन्धत िा 
खास सेिा प्रर्दाि गिण िुटै्ट ईमेल प्रर्ाली संचालि आिश्यक िकमा समन्िय सनमनतको स्िीकृनत नलई 
सञ्चालि गिण सवकिेि |  

  तर ,उि ईमेलको सेिणर िपेाल बावहर Host  गिण पाईि ेिैि |  

(३) िेपाल सरकारका विनिन् ि निकायले विकास गरेका सफ्टियेर प्रर्ालीमा कवककृत 
लग ईि गिण Two Factor Authentication (2FA) सवहतको कवककृत ईमेल प्रर्ालीको ईमेल खाता  
प्रयोग गिण सवकििे ।  

५. व्यशिगत ईमेल खाता सम्बशन्ध ब्यिस्था: (१) प्रत्येक निजामनत कमणचारीलाई रे्दहाय िमोशजमको 
मापर्दण्ड अिसुार @nepal.gov.np को डोमेि िाममा कक व्यशिगत इमेल  खाता दर्दईििे :- 

(क) व्यशिगत ईमेल खाता नसजणिा गर्दाण सम्िशन्धत पर्दानधकारीको पवहलो 
िाम+डट+थर+@ nepal.gov.np हिुेि । उर्दाहरर्को लानग: कमणचारीको 
िामाः Hari Sharma हो ििे ईमेल खाताको िाम hari.sharma@nepal.gov.np 

हिुेि |  

(ख) व्यशिको िाम र्दोहोररकमा खण्ड (क) बमोशजमको ईमेल खाताको 
िामको अन्त्यमा प्रर्ालीले स्िचानलतरुपमा नसजणिा गरेको अंक       

थवपिेि ।   

 (२) कमणचारी सरकारी सेिाबाट अिकाि िकपनि निजको व्यशिगत इमेल खातालाई 
अिकाि प्राप्त  िनि अंवकत गिुण पिेि। 

(३) सम्बशन्धत सरकारी निकायबाट नसफाररि िै आकमा करार तथा अस्थाई रुपमा  
कायणरत कमणचारी हरूको कारार अिनधसम्म िाहाल रहेि गरी व्यशिगत इमेल खाता खोल्ि        
सवकििे ।  

(४) व्यशिगत इमेल खाताको िण्डारर् िमता कशम्तमा कक शजवि (१ GB) को हिु ु
पिेि।    

६. पर्दअिसुारको ईमेल खाताको सम्बशन्ध ब्यिस्था: (१) सम्बशन्धत सरकारी निकायले रे्दहाकको मापर्दण्ड 
िमोशजम पर्दअिसुारको ईमेल खाता खोल्ि ुपिेि:- 

(क) पर्द अिसुारको ईमेल खाता खोल्र्दा पर्दको िोटकरी 
िाम+डट+महािाखाको िोटकरी िाम िा  िाखाको िोटकरी 
िाम+@सम्िशन्धत सरकारी निकायको ईमेल डोमेि  हिु ेगरी खोल्ि ु
पर्दणि। उर्दाहरर्को लानग सञ् चार तथा सूचिा प्रविनध मन्त्रालय 
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अन्तगणतको सूचिा प्रविनध महािाखाको सह-सशचिको ईमेल खाता 
js.it@moict.gov.np,  

(ख) यदर्द कक िाखामा कक िन्र्दा बवि कउटै पर्द िकमा पर्द िामको 
पिानड अंक 1, 2, 3 राख्रै्द जाि ुपिेि।   

(ग) निकायको प्रमखुको ईमेल खाता खोल्र्दा पर्दको िाम@+ सम्िशन्धत 
सरकारी निकायको ईमेल डोमेि हिुे गरी खोल्ि ुपिेि। उर्दाहरर्को 
लानग सञ् चार तथा सूचिा प्रविनध मन्त्रालयको सशचिको ईमेल खाता 
secretary@moict.gov.np हिुेि।   

(घ) पर्द अिसुारको ईमेल खाताको िामाङ्करर् गर्दाण दिविधा उत्पन् ि िकमा 
समन्िय सनमनतको निर्णय बमोशजम हिुेि । 

(२) पर्दअिसुारको ईमेल खाता लानग निकायगत डोमेि िाममा खोल्ि ुपिेि  |   

(३) निकायगत डोमेि िाम समन्िय सनमनतले निधाणरर् गरे बमोशजि हिुेि।  

(४) पर्दअिसुारको इमेल खाताको िण्डारर् िमता कशम्तमा र्दईु शजवि (२ GB) को हिु ु
पिेि।   

(५) र्दफा ७ बमोशजमको कायणहरु गिण गिणको लानग पर्दअिसुारको ईमेल खाताको  प्रयोग 
गिुण पिेि |   

 

७. विद्यतुीय माध्यमबाट पत्राचार गिुणपिेाः सरकारी निकायले रे्दहाय बमोशजमको सरकारी काम कारबाही 
इमेलको माध्यमबाट गिण सक्िेिि-  

(क) कमणचारीको विर्दा तथा काज माग गिे र स्िीकृत िा अस्िीकृत गिे 
कायण, 

(ख) निकायहरु िीच र सो निकाय अन्तगणतका महािाखा, िाखा तथा 
कायाणलयहरु िीच शचठ्ठीपत्र, सूचिा, निर्णय, कागजात तथा अन्य वििरर् 
आर्दाि प्रर्दाि गिे कायण, 

(ग) प्रचनलत  कािूि बमोशजम अन्तर सरकारी निकायबीच आर्दाि प्रर्दाि 
गररिे शचट्ठीपत्र तथा निर्णय प्रविया सम्बन्धी कामकारबाही,  

(घ) निकायहरु िीच र सो निकाय अन्तगणतका महािाखा, िाखा तथा 
कायाणलयहरु िीच राय माग र राय प्रर्दाि गिे, 

(ङ) कुिै विषयमा निर्णयमा पु् िको लानग लेशखिे वटप्पर्ी आरे्दि, 
(च) सेिा ग्राहीलाई सेिा प्रर्दाि गिण । 

८. विद्यतुीय हस्तािर प्रयोग गिुणपिे: (१) र्दफा ७ िमोशजमको कायणहरु गिण विद्यतुीय हस्तािरको प्रयोग 
गिुण पिेि |  
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(३) विद्यतुीय हस्तािरको प्रमार्पत्र (Digital Certificate Token) राविय सूचिा प्रविनध केन्रले 
उपलव्ध गराउििे।  

९. समन्िय सनमनत: निकायहरूमा विद्यतुीय माध्यमबाट काम कारिाही संचालिमा ल्याउि संचार तथा 
सूचिा प्रविनध मन्त्रालयमा रे्दहायको कक सनमनत रहिेि : 

(क) सशचि, संचार तथा सूचिा प्रविनध मन्त्रालय       -संयोजक 

(ख) सह-सशचि, प्रधािममन्त्री तथा मशन्त्रपररषद को कायाणलय    -सर्दस्य 

(ग) सह-सशचि, संशघय मानमला तथा सामान्य प्रिासि मन्त्रालय   -सर्दस्य  

(घ) महानिरे्दिक, सूचिा प्रविनध वििाग     -सर्दस्य 

(ङ) कायणकारी निरे्दिक, राविय सूचिा प्रविनध केन्र   -सर्दस्य 

(च) सह-सशचि (सूचिा प्रविनध महािाखा, संचार तथा सूचिा प्रविनध मन्त्रालय)  
        -सर्दस्य-सशचि 

१०. समन्ियि सनमनतको काम, कतणब्य र अनधकाराः  सनमनतको काम, कतणब्य र अनधकार रे्दहाय बमोशजम 
हिुेि :- 

(क) सरकारी कायालणयहरूमा विद्यतुीय काम कारिाहीका िेत्र तोकी कायाणन्ियिमा 
ल्याउि सहजीकरर् गिे, 

(ख) सबै सरकारी कायाणलयमा विद्यतुीय उपकरर्को पहुाँच सनुिशित गिे, 
(ग) सरकारी कामकाजका लानग ईमेल संचालि कायणमा आिश्यक समन्िय गिे, 

(घ) सरकारी काम कारिाही ककीकृत विद्यतुीय माध्यमबाट प्रिाह गिण समन्िय 
गिे, 

(ङ) सरकारी ईमेल संचालि सम्िन्धी आिश्यक मापर्दण्ड तोक्िे, 
(च) निकायगत ईमेल संचालय सम्िन्धी आकका समस्याहरुलाई निराकरर् गिण 

लगाउिे,      
(ि) कवककृत ईमेल प्रर्ालीको दर्दगोपिा कायम राख्न आिश्यक रर्िीनत बिाउिे। 

११. प्राविनधक सनमनत: निकायहरूमा विद्यतुीय माध्यमबाट काम कारिाही संचालिमा ल्याउि संचार तथा 
सूचिा प्रविनध मन्त्रालयमा रे्दहायको कक सनमनत रहिेि:- 

(क) सह-सशचि (सूचिा प्रविनध महािाखा, संचार तथा सूचिा प्रविनध मन्त्रालय) 
       -संयोजक 

(ख) महानिरे्दिक, सूचिा प्रविनध वििाग    -सर्दस्य 

(ग) प्रनतनिनध, निजामनत वकताबखािा     -सर्दस्य 

(घ) कायणकारी निरे्दिक, राविय सूचिा प्रविनध केन्र  -सर्दस्य 

(ङ) उप-सशचि (सम्बशन्धत िाखा), संचार तथा सूचिा प्रविनध मन्त्रालय   
       -सर्दस्य-सशचि 



१२. प्राविनधक सनमनतको काम, कतणब्य र अनधकाराः  सनमनतको काम, कतणब्य र अनधकार रे्दहाय बमोशजम 
हिुेि :- 

(क) सरकारी ईमेल संचालि सम्िन्धी आिश्यक मापर्दण्ड तायर गरी समन्िय 
सनमनतमा पेि गिे। 

(ख) ईमेल संचालय सम्िन्धी आकका प्राविनधक समस्याहरुलाई निराकरर् गिण 
लगाउिे,      

(ग) कवककृत ईमेल प्रर्ालीको दर्दगोपिा कायम राख्न आिश्यक रर्िीनत बिाई 
समन्िय सनमनतमा पेि गिे,  

(घ) कवककृत ईमेल प्रर्ालीको सञ्चालिको अिगुमि गिे,   

(ङ) कवककृत ईमेल प्रर्ालीको सञ्चालिको लागी आिश्यक प्राविनधक निरे्दिि 
दर्दि।े 

 

१३. राविय सूचिा प्रविनध केन्रको शजम्मेिारी: यस केन्रको कवककृत ईमेलसेिा संचालिमा राविय सूचिा 
प्रविनध केन्रको िनूमका रे्दहाय बमोशजम हिुेिाः- 

(क) कवककृत ईमेल प्रर्ालीको लानग आिश्यक पूिाणधारको स्थापिा, व्यिस्थापि 
तथा सञ्चालि गिे । 

(ख) प्रत्येक सरकारी निकायहरूलाई ईमेल व्यिस्थापि गिण आिश्यक मोड्यलु 

(Module) उपलब्ध गराउिे, 
(ग)  कवककृत ईमेल प्रर्ालीको निरन्तरता (Business Continuity) प्रत्याितु गिे। 

(घ) कवककृत ईमेल प्रर्ालीलाई सरुशित तथा िरपर्दो ििाउि नियनमत रुपमा 
पूिाणधार तथा कशप्लकेिि स्तरोन्नती गिे,  

(ङ) प्रत्येक सरकारी निकायहरूलाई निकायगत ईमेल डोमेि उपलब्ध गराउिे, 
(च) ईमेल संचालि सम्बन्धी तानलम संचालि गिे, 
(ि) ईमेल संचालिको लानग आिश्यक इन्टरिेट तथा इन्रािटे को व्यिस्था गिे   

(ज) कवककृत ईमेल प्रर्ालीको डाटाको नियनमत रुपमा ब्याकप र अकाणइनिंग गिे 

(झ) प्रर्ाली सरुिाको नियनमत रुपमा पररिर् गिे,  

(ञ) िेपाल सरकारका पर्दानधकारीहरूले पठाकको िा प्राप्त गरेको ईमेल  तथा सो 
सम्बन्धी कागजातहरू खोशज िकका बखत सशजलै प्राप्त हिुे गरी व्यबस्था 
नमलाउिे ।  

(ट) ईमेल System मा आकका Hardware, Software, Network सम्िशन्ध प्राविनधक 
समस्याहरुलाई सामाधाि गिे, 

(ठ) ईमेल संचालिाथण केशन्रकृत Help Desk सेिा संचालि गिे । 

 



१४. सम्बशन्धत निकायको शजम्मेिारी: सरकारी निकायहरुको िनूमका रे्दहाय बमोशजम हिुेिाः- 

(क) आफ्िो निकायका पर्द अिसुारका ईमेल खाताहरुको व्यिस्थापि (Create, 

Disable, Activate, mapping ) गिे, 

(ख) निकायगत रुपमा पर्द अिसुारको ईमेल खाता खोल्ि,े सो कायण गिणका लानग 
सम्बशन्धत निकायले ककजिा शजम्मेिार अनधकृत तोक्ि ुपिे,  

(ग) प्रत्येक कायाणलयले आफ्िो कमणचारीहरुको पर्द अिसुारको इमेल खाता 
कायाणलयको िेिसाइटमा राख् िे, 

(घ) पर्द अिसुारको ईमेल खाता प्रयोग गिे कुिै कमणचारी सरुिा िै जार्दा िा अन्य 
कुिै कारर्ले सो निकायमा िरहिे अिस्था िकमा  निजले प्रयोग गरेको पर्द 
अिसुारको ईमेल खाताको Password reset गरी सो पर्दमा सरुिा िै आउि े
कमणचारीलाई िा कायाणलय प्रमखु तोकेको कामणचाररलाई प्रर्दाि गिे,  

 

१५. कमणचारीको शजम्मेिारी: प्रत्येक कमणचारीको िनूमका रे्दहाय बमोशजम हिुेि:- 

(क) सरुिा िै आकका कमणचारीले आफू कायणरत कायाणलयमा हाशजर िकपनि आफ्िो 
इमेल खाता प्रयोग गिे र पासिडण पररितणि गिे, 

(ख) सरकारी इमेल खाताबाट आकका िा आफुलाई आकका ईमेल खोली आफैं ले 
निर्णय गिे गरी जािकारी दर्दिे िा कारिाहीको लानग पेि गिे, 

(ग) कमणचारीले आफ्िो इमेलमा आकका Spam Mail हरूको जािकारी 
postmaster@nitc.gov.np मा पठाउिे, 

(घ) आफुलाई प्राप्त पर्दअिसुारको ईमेल खाता सरकारी कामको लानग मात्र प्रयोग 
गिे, 

(ङ) आफुलाई प्राप्त ईमेलको पासिडण कशम्तमा प्रत्येक तीि/तीि मवहिामा पररितणि 
गिे,  

(च) आफुलाई प्राप्त विद्यतुीय हस्तािर टोकि र ईमेल खाताको Password को सरुिा,  

१६. ईमेल खाताका सवुिधाहरु: कवककृत ईमेल प्रर्ालीको ईमेल खातामा रे्दहाक िमोशजमको सवुिधाहरु 
हिुेिि् :-   

(क) ईमेल  सन्रे्दि बिाई पठाउि,े ईमेल  सन्रे्दिमा फाइल Upload गिे, प्राप्त ईमेल 
सन्रे्दि खोल्िे, हेिे, 

(ख) परुािा ईमेल  हरुलाई Backup मा पठाउिे, 
(ग) Email Folder (Inbox, Sent, Draft, Archived, Spam) हरुको व्यिस्थापि गिे,   

(घ) परुािा ईमेलहरु खोज्िे,  

(ङ) पासिडण पररितणि गिे,   

(च) प्रयोगकताणको प्रोफाइल अद्यािनधक गिे,  

mailto:postmaster@nitc.gov.np


(ि) धेरै व्यशि िा कायाणलयलाइण ककै पटक पठाउि ु पिेिक ग्रपु इमेलमाफण त 
पठाउिे,  

(ज) ईमेल क्लाईन्ट सफ्टिेयर प्रयोग गरी सरकारी ककीकृत ईमेल खाता Configure 

गरी प्रयोग गिे,  

(झ) समन्िय सनमनतले तोकेका अन्य सवुिधाहरु। 

१७. ईमेल प्रयोग कताणको आचार संवहता: कवककृत ईमेल प्रर्ालीको ईमेल खाता प्रयोग गर्दाण रे्दहाय बमोशजमको 
आचार संवहता पालिा गिुण पिेि -: 

(क) पर्दअिसुारको ईमेल  खाता प्रयोग गरी आफ्िो  निजी कारोिार गिुण हरैु्दि |  

(ख) पर्दअिसुारको तथा व्यशिगत ईमेल  खाता प्रयोग गरी स्पाम/जंक ईमेल  
पठाउिे, जोक पठाउिे, अशश्स्लल, लैंनगक वहंसा जन्य सामग्रीहरू पठाउि े
आदर्द जस्ता कायणहरु गिुण हरैु्दि |  

(ग) पर्दअिसुारको तथा व्यशिगत ईमेल खाता प्रयोग गरी कुिै व्यशि तथा 
संस्थालाई गाली गलौज गिे, धशम्क दर्दिे, कसैको चररत्र हत्या गिे र मािमर्दणि 
गिे कायण गिुण हरैु्दि |  

(घ) पर्दअिसुारको तथा व्यशिगत ईमेल खाता प्रयोग गरी कायाणलयको गोप्य सूचिा 
अिानधकृत रुपमा सम्प्रषेर् गिे कायण  गिुण हरैु्दि |  

(ङ) पर्दअिसुारको तथा व्यशिगत ईमेल खाताको प्रयोग गरी िाइरस, मालिेर, 
स्पाईिेर जस्ता अिानधकृत सफ्टिेयर प्रोग्रामहरु आर्दाि प्रर्दाि गिे कायण गिुण 
हरैु्दि |  

(च) पर्दअिसुारको ईमेल खाताको  वििरर् निजी प्रयोजिका लानग सामाशजक 
संजाल र अन्य कुिै पनि प्रकारको विद्यतुीय माध्यममा प्रयोग गिे कायण गिुण 
हरैु्दि |  

(ि) पर्दअिसुारको तथा व्यशिगत ईमेल खातामा प्राप्त िकका ईमेलहरू अन्य कुिै 
इमेल खातामा Redirect गिण पाईिेिैि |  

(ज) प्रचनलत कािूिले निषेध गरेका नबषय  िा सामग्रीहरू आर्दाि प्रर्दाि गिण  पाईि े
िैि। 

 

१८. व्यशिगत ईमेल खाता प्रर्दाि गिे प्रकृया: व्यनतगत ईमेल खाता प्रर्दाि गिे प्रकृया रे्दहाय िमोशजम 
हिुेि:- 

(क) कमणचारी सरुु नियशुि हरु्दा नियशुिपत्र  प्रर्दाि गिे निकायले  राविय सूचिा 
प्रविनध केन्रले उपलब्ध गराकको अिलाईि प्रर्ाली माफण त ईमेल खाता खोनल 
नियशुि पत्रमा ईमेलको वििरर् समेत उल्लेख गरी  नियशुि दर्दि ुपिेि  |  

(ख) कुिै कारर्ले अिकाि प्राप्त गिे कमणचारीको हकमा अिकाि पत्र दर्दि े
सरकारी निकायले अिकाि पत्र दर्दर्दााँ, राविय सूचिा प्रविनध केन्रले उपलब्ध 



गराकको अिलाईि प्रर्ाली माफण त, सम्बशन्धत कमणचारीको ईमेल खातालाई 
अिकािप्राप्त िनि अंवकत गिुण पिेि |  

(ग) हाल कायणरत कमणचारीको हकमा निज कायणरत सरकारी निकायले राविय 
सूचिा प्रविनध केन्रले उपलब्ध गराकको अिलाईि प्रर्ाली माफण त ईमेल खाता 
खोनल वििरर् उपलव्ध गराउि ुपिेि।  

(घ) प्रथम पटक Login गर्दाण Default Password पररितणि गरी ियााँ Password राखे पनि 
मात्र प्रयोगकताणले ईमेल  प्रर्ालीमा पहुाँच पाउि सक्िेि |  

(ङ) यदर्द कुिै प्रयोगकताणले आफ्िो ईमेल  ठेगािा र Password कुिै मध्ये कक िा 
र्दिैु नबनसणकमा कायणरत सरकारी निकायको शजम्मेिार अनधकृत माफण त 
Recover/Reset   गिुण पिेि।  

(च) कुिै पनि ईमेल खाता माफण त ईमेल प्रर्ालीमा अिाशञ्ित िा संकास्पर्द 
गनतनबनध िक गरेको पाईकमा त्यस्तो ईमेल खातालाई सम्बशन्धत सरकारी 
निकायको शजम्मेिार अनधकृत िा राविय सूचिा प्रविनध केन्र  जिुसकैु बेलामा 
पनि सम्बशन्धत प्रयोगकताणलाइ जािकारी दर्दई िा िदर्दईकि  निशरिय बिाउि 
सक्ििे |  

१९. इमेल डाटाको अनधकार, Archival सम्बशन्ध व्यिस्था: इमेल डाटाको अनधकार, Archival सम्बशन्ध 
व्यिस्था रे्दहाय िमोशजम हिुिे:-  

(क) ककीकृत ईमेल प्रर्ाली प्रयोग गरी पठाईकका, प्राप्त गरेका सम्पूर्ण डाटा, फाइल 
िेपाल सरकारको सम्पशि  हिुेि  |  

(ख) ककीकृत ईमेल प्रर्ाली प्रयोग गरी पठाईकका, प्राप्त गरेका सम्पूर्ण ईमेलहरु 
कशम्तमा पनि १० िषण सम्म Archived रहिेि |  

२०. सरुिर् पररिर् : ईमेल प्रर्ाली तथा सो संग सम्बशन्धत सिणर तथा िेटिकण  पूिाणधारको बावषणक रुपमा  
सरुिर् पररिर् (Security Audit)  सूचिा प्रविनध वििागले गिेि  | 

२१. निरे्दशिकाको िते्रानधकार: यस निरे्दशिका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुमा लाग ुहिुेि।  

२२. संिोधिाः यो निरे्दशिका िेपाल सरकारले आिश्यकता अिसुार संिोधि गिण सक्िेि । 

२३. अिगुमि गिेाः यस कायणविनध बमोशजम िक गरेका कायणहरुको अिगुमि समन्िय सनमनतले गिेि। 

२४. बचाउाः  यस निरे्दशिका लागू हिु ुिन्र्दा अशघ सरकारी निकायहरुले विद्यतुीय माध्यमबाट गरेका काम 
कारबाही यसै निरे्दशिका बमोशजम िक गरेको मानिििे  

 
 
 
 
 
 
 


