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नागरिक मोबाईल एप्स सञ्चालन ननरे्दशिका, २०७६ 

प्रस्तावना: मोबाईल फोन, ट्याबलेट वा यस्तै ककनसमको अन्य उपकिणको माध्यमबाट सिकािी 
ननकायबाट नागरिकलाई प्रर्दान गरिने सेवा सहज, सिल ि प्रभावकािी रुपमा कवतिण हनेु व्यवस्था 
गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

सिुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को र्दफा ४५ ले दर्दएको अनिकाि प्रयोग 
गिी नेपाल सिकािले यो ननरे्दशिका जािी गिेको छ । 

परिच्छेर्द-१ 

प्रािशभभक 

1. संशिप्त नाम ि प्रािभभ: (१) यस ननरे्दशिकाको नाम "नागरिक मोबाईल एप्स सञ्चालन 
ननरे्दशिका, २०७६" िहेको छ । 

(२) यो ननरे्दशिका तरुुन्त प्रािभभ हनेुछ । 

2. परिभाषा:  कवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ननरे्दशिकामा,– 

(क) “अन्ति आबद्धता” भन्नाले नागरिक मोबाईल एप्सको प्रणाली ि सेवा 
प्रर्दान गने ननकायका प्रणालीहरु बीच अन्तिआबद्धता कायम हनेु गिी 
स्थापना भएको कवद्यतुीय सञ्चाि सभझन ुपछन ।  

(ख) “एप्स प्रयोगकतान” भन्नाले सिकािी ननकायले उपलब्ि गिाएको सेवा प्राप्त 

गनन यस ननरे्दशिका बमोशजम र्दतान भई नागरिक मोबाईल एप्सको प्रयोग 

गने व्यशि सभझन ुपछन । 

(ग) “कायानलय" भन्नाले नेपाल सिकाि, प्रिानमन्री तथा मशन्रपरिषद्को 
कायानलय सभझन ुपछन । 

(घ) “नागरिक मोबाईल एप्स” भन्नाले मोबाईलमा चल्ने ि यस ननरे्दशिका 
बमोशजमका सेवा सञ्चालन हनेु सफ्टवेयि प्रणाली सभझन ुपछन।  

(ङ) “मोबाईल” भन्नाले नागरिक मोबाईल एप्स प्रयोग गनन सककने 
आई.एम.ई.आइ कोड नभबि अकित भई सीम प्रयोग हनेु जनुसकैु 
ककनसमको मोबाईल सभझन ु पछन ि सो िब्र्दले त्यस्तो सीम प्रयोग हनेु 

ट्याबलेट वा यस्तै ककनसमको अन्य उपकिणलाई समेत जनाउँछ ।   

(च) “सीम” भन्नाले मोबाईल सेट वा यस्तै ककनसमको उपकिणमा जडान गिी 
स्वि वा डाटाको माध्यमबाट रू्दिसञ्चाि सेवा आर्दान प्रर्दान गनन नमल्ने 
गिी रू्दिसञ्चाि सेवा प्रर्दायक कभपनीले नबक्री वा कवतिण गिेको काडन 
वा शचप्स सभझन ुपछन । 

(छ) “सेवा प्रर्दायक” भन्नाले नागरिक मोबाईल एप्स माफन त सेवा दर्दने ननकाय 
सभझन ुपछन । 
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(ज) “वान टायम पासवडन (ओटीपी)” भन्नाले नागरिकले नागरिक मोबाईल 
एप्समा र्दतान गनन आवेर्दन गर्दान एप्सको प्रणालीबाट मोबाईलमा आउने 
डायनानमक कपन नभबि वा पासवडन सभझन ुपछन । 

                      

परिच्छेर्द-२ 

नागरिक मोबाईल एप्समा र्दतान ि सेवाका लानग आवेर्दन सभबन्िी व्यवस्था 

3. नागरिक मोबाईल एप्समा र्दतानको लानग आवेर्दन: (१) नेपाली नागरिकले एप्स प्रयोगकतानको 
रुपमा नागरिक मोबाईल एप्समा र्दतान हनु आफ्नो नाममा प्राप्त गिेको सीम सकहतको 
मोबाईलबाट सो एप्स माफन त आवेर्दन दर्दन सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोशजम आवेर्दन गर्दान आवेर्दकको मोबाईल फोनमा वान टायम 
पासवडन (ओटीपी) प्राप्त हनेुछ ि सो वान टायम पासवडन (ओटीपी) नागरिक मोबाईल एप्समा 
प्राप्त हनेु ननरे्दिन बमोशजम सभबशन्ित ठाउँमा प्रकवष्ट गनुन पनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको वान टायम पासवडन (ओटीपी) आवेर्दकको मोबाईल 
सेटमा नआएमा वा गलत वान टायम पासवडन (ओटीपी) प्रकवष्ट भएमा  आवेर्दकको र्दतान 
प्रकक्रया अशघ बढाईने छैन ि सोको जानकािी आवेर्दकलाई गिाईनेछ ।  

(४) उपर्दफा (२) बमोशजम प्राप्त वान टायम पासवडन (ओटीपी) सभबशन्ित ठाउँमा 
सही रुपमा प्रकवष्ट भएको अवस्थामा आवेर्दकले नागरिक मोबाईल एप्समा प्राप्त ननरे्दिन 
बमोशजम रे्दहायका कवविण प्रकवष्ट गिी प्रकक्रया पिुा गनुन पनेछः-  

(क) ननवेर्दकको नाम, थि ि वतन, 

(ख) ननवेर्दकको नेपाली नागरिकता नभबि, जािी शजल्ला ि जािी नमनत,  

(ग) जन्म नमनत, 
(घ) नागरिक मोबाईल एप्समा तोककएको अन्य आवश्यक कवविण । 

(५) उपर्दफा (४) बमोशजम नागरिक मोबाईल एप्सको प्रणालीले आवेर्दकले प्रकवष्ट 
गिेको कवविण ि आवेर्दकले प्रयोग गिेको सीमको नभबिमा सीम र्दतान भएको रू्दिसञ्चाि सेवा 
प्रर्दायकको अनभलेखसँग नभडाउनेछ ि सो कवविण नभडेको अवस्थामा मार र्दतान प्रकक्रया अशघ 
बढाइनेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोशजम कवविण ननभडेको आवेर्दकलाई आवेर्दन र्दतान नहनुकुो 
कािण वा पनु: आवेर्दन गनन अपनाउन ुपने प्रकक्रया सभबन्िी आवश्यक ननरे्दिन नागरिक 
मोबाईल एप्सबाट नै दर्दई र्दतान प्रकक्रया िद्द गरिनेछ ।  

(७) उपर्दफा (५) बमोशजम आवेर्दकको अनभलेख नभडेमा उपर्दफा (४) बमोशजमको 
कवविण नागरिक मोबाईल एप्सको सञ्जालमा आबद्ध िहेका उपर्दफा (८) बमोशजमका कुनै 
प्रणालीमा िहेको नागरिकको वैयशिक कवविणसँग नभडाइनेछ ि यसिी नभडाउँर्दा कवविण 
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नमल्न गएमा आवेर्दकको मोबाईल नभबि ि उपलब्ि भएसभम नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपर नभबि, मतर्दाता नामावली नभबि ि िाकिय परिचय पर नभबि नागरिक मोबाईल 
एप्सको डाटाबेसमा प्रकवष्टी गिी र्दतान प्रकक्रया सभपन्न भएको जानकािी दर्दइनेछ ।  

(८) उपर्दफा (७) बमोशजम नागरिकको वैयशिक कवविण रुज ुगने प्रयोजनको लानग 
प्रचनलत कानून बमोशजम िाकिय परिचयपर व्यवस्थापन प्रणाली, नागरिकता व्यवस्थापन 
प्रणाली तथा मतर्दाता नामवली व्यवस्थापन प्रणालीसँग नागरिक मोबाईल एप्सको अन्ति 
आबद्धता गिाउन सककनेछ । 

(९) उपर्दफा (७) बमोशजम कवविण नभडाउँर्दा ननमलेमा आवेर्दकलाई आवेर्दन र्दतान 
नहनुकुो कािण ि पनु: आवेर्दन गनन अपनाउन ुपने प्रकक्रया सभबन्िी आवश्यक ननरे्दिन दर्दई 
र्दतान प्रकक्रया िद्द गरिनेछ । 

(१०) प्रचनलत कानून बमोशजम नेपालमा र्दतान भई सञ्चालनमा िहेको कभपनीको 
तफन बाट नागरिक मोबाईल एप्समाफन त प्राप्त गनुन पने सेवाको सभबन्िमा कायानलयले ननिानिण 
गिे बमोशजमको प्रकक्रयाबाट त्यस्ता कभपनी नागरिक मोबाईल एप्समा र्दतान हनु सक्नेछन ्
।  

ति त्यसिी र्दतान हनु ु अशघ कायानलयले सभबशन्ित सेवा प्रर्दान गने ननकायसँग 
आवश्यक समन्वय गनुन पनेछ । 

4. नागरिक मोबाईल एप्समा सेवाका लानग आवेर्दन गने : (१) एप्स प्रयोगकतानले र्दफा ५ को 
उपर्दफा (१) बमोशजमका ननकायबाट प्राप्त हनेु सेवा प्राप्त गननको लानग नागरिक मोबाईल 
एप्समाफन त आवेर्दन दर्दन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सेवाको लानग आवेर्दन दरँ्दर्दा सेवाको प्रकृनत अनरुुप 
एप्स सञ्चालन गर्दान प्राप्त भएको ननरे्दिन बमोशजम एप्स प्रयोगकतानले आवश्यक कवविण तथा 
प्रमाण सकहतको कागजातहरुको कवद्यतुीय प्रनत नागरिक मोबाईल एप्समा प्रकवष्ट गनुन पनेछ।  

 (३) उपर्दफा (१) बमोशजम एप्स प्रयोगकतानले नागरिक मोबाईल एप्स माफन त कुनै 
सेवाको लानग गिेको आवेर्दनमा प्रचनलत कानून बमोशजम कुनै िलु्क, र्दस्तिु वा अन्य कुनै 
िकम नतनुन बझुाउन ुपने भएमा त्यस्तो िकम सभबशन्ित सेवा प्रर्दान गने ननकायको नाममा 
नागरिक मोबाईल एप्स माफन त प्राप्त ननरे्दिन बमोशजमको प्रकक्रया पूिा गिी बझुाउन ुपनेछ 
। 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजमको िलु्क बाहेक नागरिक मोबाईल एप्स माफन त हनेु 
आवेर्दनका लानग अनतरिि िलु्क लाग्ने छैन ।  

(५) नागरिक मोबाईल एप्स माफन त सेवा प्रानप्तको लानग आवेर्दन दर्दने सभबन्िी अन्य 
व्यवस्था कायानलयले ननिानिण गिे बमोशजम हनेुछ । 
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5. नागरिक मोबाईल एप्स माफन त प्रर्दान गने ननकाय:  (१) एप्स प्रयोगकतानले नागरिक मोबाईल 
एप्सको माध्यमबाट रे्दहायका ननकायबाट प्रर्दान हनेु सेवा प्रानप्तका लानग आवेर्दन दर्दन 
सक्नेछन:्- 

(क) लोकसेवा आयोग,  

(ख) महालेखा ननयन्रकको कायानलय, 

(ग) सावनजननक खरिर्द अनगुमन कायानलय,  

(घ) िाहर्दानी कवभाग,  

(ङ) वैरे्दशिक िोजगाि कवभाग,  

(च) यातायात व्यवस्था कवभाग,  

(छ) आन्तरिक िाजस्व कवभाग,   

(ज) भनूम व्यवस्था तथा अनभलेख कवभाग,  

(झ) कभपनी िशजिािको कायानलय,  

(ञ) सामाशजक सिुिा कोष, 

(ट) कायानलयले तोकेको अन्य ननकाय ।   

(२) प्ररे्दि वा स्थानीय तहबाट प्रर्दान हुँरै्द आएका सेवा नागरिक मोबाईल एप्स 
माफन त प्रर्दान गने सभबन्िमा कायानलयले सभबशन्ित प्ररे्दि वा स्थानीय तहसँग समन्वय गिी 
आवश्यक व्यवस्था नमलाउन सक्नेछ ।  

 

परिच्छेर्द-३ 

नागरिक मोबाईल एप्स माफन त सेवा प्रर्दान सभबन्िी 

6. नागरिक मोबाईल एप्स माफन त सेवा प्रर्दान गने : (1) सेवाग्राहीले प्रचनलत कानून बमोशजम 
आफै उपशस्थत भई सेवा प्राप्त गनुनपने अवस्थामा बाहेक सेवा प्रर्दायक ननकायले नागरिक 
मोबाईल एप्स माफन त सेवा उपलब्ि गिाउने कायनलाई प्राथनमकता दर्दई सो कायनमा सहजीकिण 

गनुन पनेछ ।   

(२) र्दफा ५ बमोशजमको ननकायबाट प्रचनलत कानून बमोशजम अनलाइनको 
माध्यमबाट उपलब्ि हुँरै्द आएका सेवाको प्रानप्तको लानग कुनै पनन नेपाली नागरिकले 
नागरिक मोबाईल एप्स माफन त आवेर्दन गिेमा त्यस्तो कवषयमा कानून बमोशजम सेवा प्रवाह 
गनुन सभबशन्ित ननकायको कतनव्य हनेुछ । 

ति प्रचनलत नेपाल कानून बमोशजम नेपालमा र्दतान भई नागरिक मोबाईल एप्सको 
सेवा प्राप्त गनन योग्य कुनै कानूनी व्यशिले त्यस्तो सेवा प्राप्त गनन यस र्दफाले बािा परु् याएको 
माननने छैन ।           
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(३) नागरिक मोबाईल एप्स माफन त प्राप्त आवेर्दनको सभबन्िमा कानून बमोशजम 
रुज ुतथा जाँचबझु गने कायन सभबशन्ित ननकायको हनेुछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजम रुज ुतथा जाँचबझु गर्दान थप कवविण वा कागजात 
आवश्यक भएमा सोको जानकािी नागरिक मोबाईल एप्स माफन त आवेर्दकलाई दर्दन ु पनेछ 
। आवेर्दकले सोही बमोशजम कवविण वा कागजात नागरिक मोबाईल एप्स माफन त प्रर्दान 
गनुन पनेछ ।  

7. कायानलयबाट सभपार्दन हनेु कायन: नागरिक मोबाईल एप्सबाट सेवा प्रर्दान गने सभबन्िमा 
कायानलयले रे्दहायका काम गनुन पनेछः- 

(क)  नागरिक मोबाईल एप्स माफन त सेवा प्रर्दान गने ननकायबाट सेवालाई समावेि 
गनन आवश्यक न्यूनतम हाडनवेयि पूवानिाि तथा सफ्टवेयिको मापर्दण्डको 
यककन गिाउने,    

(ख)  नागरिक मोबाईल एप्स माफन त सेवा सञ्चालन गनन आवश्यक पने हाडनवेयि, 
नेटवकन , डाटाबेस, सिुिा तथा अन्य सफ्टवेयि ि लाईसेन्सको व्यवस्था गने 
तथा आवश्यकता अनसुाि नतनको स्तिोन्नती गने‚ 

(ग)  सेवा प्रर्दायक ननकायको प्रणाली ि नागरिक मोबाईल एप्सको प्रणाली बीचको 
अन्ति सञ्जाल (नेटवकन ) तथा सिुिणको कायन गने‚  

(घ)  सेवाको लानग आवेर्दन गर्दान आवश्यक पने ि अन्ति आबद्धता कायम भएका 
ननकायका प्रणालीहरुबाट सभबशन्ित कानून बमोशजम नलन नमल्ने कवविण 
नागरिक मोबाईल एप्सको प्रणालीले सोझै नलने व्यवस्था नमलाउने‚   

(ङ)  डाटाको स्वानमत्व भएको ननकायबाट अन्य ननकायमा डाटा पठाउँर्दा कुन 
प्रयोजनका लानग पठाईएको हो सोको लगत नागरिक मोबाईल एप्सको 
प्रणालीमा िाख्ने‚ 

(च)  नेपाल सिकाि अन्तगनतका ननकाय, प्ररे्दि वा अन्तगनतका ननकाय ि स्थानीय 
तह वा मातहतका ननकायबाट प्रचनलत कानून बमोशजम प्रर्दान हुँरै्द आईिहेका 
सेवाहरुलाई नागरिक मोबाईल एप्समा समावेि गनन आवश्यक समन्वय ि 
सहजीकिण गने‚   

(छ)  नागरिक मोबाईल एप्सबाट प्रर्दान गरिने सेवाको लानग सभबशन्ित कानूनमा 
तोककएको आवेर्दनको ढाँचामा सिलीकिण गने ि एकरुपता ल्याउने कायनमा 
आवश्यक समन्वय गने गिाउने‚    

(ज)  सेवा सञ्चालनका सभबन्िमा सेवालाई सिलीकृत गिी सेवालाई चसु्त, र्दरुुस्त 
तथा सहज गिी सेवाको प्रानप्तमा सहज पहुँच वकृद्ध गने‚    

(झ)  नागरिक मोबाईल एप्स माफन त प्राप्त भएका आवेर्दनहरुलाई सेवा सञ्चालन 
गने ननकायको प्रणालीमा सिुशित माध्यमबाट सभप्रेषण गने‚   
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(ञ)  नागरिक मोबाईल एप्स ि यसबाट प्रर्दान गरिने सेवाको गणुस्तिीयता, 
कवश्वसनीयता तथा सिुिा कायम गिी एप्स माफन त सेवा प्राप्त गनन 
सवनसािािणलाई उत्प्रेरित गने, 

(ट)  सेवा प्रर्दान गने क्रममा आउने समस्याको समािानका लानग आवश्यक अन्य 
काम कािबाही गने ।  

8. सेवा प्रर्दायक ननकायबाट सभपार्दन हनेु कायन: नागरिक मोबाईल एप्सबाट सेवा प्रर्दान गने 
सभबन्िमा सेवा प्रर्दायक ननकायले रे्दहायका काम गनुन पनेछः- 

(क)  नागरिक मोबाईल एप्सबाट खुला गरिएको सेवाहरु चौनबसै घण्टा एप्स 
प्रयोगकतानले उपभोग गनन सक्ने गिी खुला हनेु व्यवस्था गने‚  

(ख)  नागरिक मोबाईल एप्समा समावेि भएका सेवाहरुको उपभोग गने प्रकक्रया 
ि पद्धनतलाई सिलीकिण गने‚  

(ग)  थप सेवाहरुलाई नागरिक मोबाईल एप्समा समावेि गनन कायानलयसँग 
सहकायन गने‚ 

(घ)  सेवा उपयोग गने प्रकक्रया वा पद्धनत, उपयोग गर्दान लाग्ने र्दस्तिु, सेवा प्रर्दान 
गने अनिकाि िेर जस्ता प्रकृनतका कािणबाट आफ्नो प्रणालीमा परिमाजनन 
गनुन पने भएमा सो सभबन्िमा कायानलयसँग आवश्यक सहकायन गिी 
अद्यावनिक गने‚ 

(ङ)  यस ननरे्दशिका बमोशजम नागरिक मोबाईल एप्स माफन त प्राप्त भएका 
आवेर्दनलाई आफ्नो प्रणालीमा प्रवेि दर्दई सो आवेर्दन उपि प्रचनलत कानून 
बमोशजम कािबाही अशघ बढाउने ।      

9. गोपनीयता कायम गने: कायानलय तथा सेवा प्रर्दायक ननकायले नागरिक मोबाईल एप्सको 
माध्यमबाट सेवा प्रर्दान गर्दान प्रचनलत कानून बमोशजम नागरिकको वैयशिक कवविण तथा ननजले 
उपभोग गिेका सेवा सभबन्िी कवविणको गोपनीयता कायम गनुन पनेछ ।  

 

परिच्छेर्द-४ 

कवकवि 

10. सीम तथा मोबाईल सेटको कवविण नलने: (१) रू्दिसञ्चाि सेवा प्रर्दायकले प्रचनलत कानून 
बमोशजम सीम प्राप्त गनन योग्य व्यशिलाई ननजको आवेर्दनको आिािमा आवेर्दकको पकहचान 
खुल्ने गिी कवद्यतुीय माध्यममा अनभलेख िाखी सभबशन्ित व्यशिलाई मार सीम प्रर्दान गने 
व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ । 

(2) यस ननरे्दशिका बमोशजम नागरिक मोबाईल एप्सको लानग पिेको आवेर्दन दर्दने 
आवेर्दकको कवविण रुज ुगने प्रयोजनको लानग माग भएको अवस्थामा सीम नलने व्यशिको 
कवविण सभबशन्ित रू्दिसञ्चाि प्रर्दायक ननकायले सिुशित कवद्यतुीय माध्यमबाट उपलब्ि 
गिाउन ुपनेछ । 
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 (३) यस ननरे्दशिका बमोशजम नागरिक मोबाईल एप्समा आवेर्दन दर्दने व्यशिको 
कवविण रुज ुतथा जाँचबझु गने प्रयोजनको लानग वास्तकवक प्रयोगकतानको नाममा सीम र्दतान 
हनेु गिी नेपाल रू्दिसञ्चाि प्रानिकिण ि सभबशन्ित रू्दिसञ्चाि सेवा प्रर्दायक ननकायले अनभलेख 
अद्यावनिक गनुन पनेछ ।  

(४) यस ननरे्दशिका बमोशजम नागरिक मोबाईल एप्स सञ्चालनमा प्रयोग हनेु कुनै 
मोबाईल सेटको कवविण आवश्यक भएमा कायानलयले नेपाल रू्दिसञ्चाि प्रानिकिण माफन त 
माग गनन सक्नेछ ।   

11. ननरे्दिन दर्दन सक्ने: नेपाल सिकािले नागरिक मोबाईल एप्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको 
सभबन्िमा कायानलय तथा सेवा प्रर्दायक ननकायलाई आवश्यक ननरे्दिन दर्दन सक्नेछ । 

12. झटुा कवविण दर्दई कुनै कायन गिेमा कािबाही हनेु : आवेर्दकले झटुा कवविण दर्दई नागरिक 
मोबाईल एप्स र्दतान गिाएमा वा सो एप्स माफन त कुनै कायन गिे, गिाएमा त्यस्तो व्यशिलाई 
प्रचनलत कानून बमोशजम कािबाही हनेुछ । 

13. सहयोग नलन सककने: (१) कायानलयले नागरिक मोबाईल एप्सको सञ्चालन, व्यवस्थापन, 

ममनत सभभाि तथा तत ्सभबन्िी अन्य कायनको लानग सभबशन्ित ननकाय, नेपाल रू्दिसञ्चाि 
प्रानिकिण, रू्दिसञ्चाि सेवा प्रर्दायक, िाकिय सूचना प्रकवनि केन्र, प्ररे्दि तथा स्थानीय तहबाट 
आवश्यक प्रकवनिक वा अन्य सहयोग नलन सक्नेछ । 

(२) यस ननरे्दशिका बमोशजम सेवा सञ्चालन ि व्यवस्थापनको लानग आवश्यक 
प्रिासननक, प्राकवनिक तथा कायनकवनिगत व्यवस्था सभबशन्ित ननकायले नमलाउन ुपनेछ । 

14. कमनचािी खटाउन सककने: कायानलयले नागरिक मोबाईल एप्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको 
लानग सभबशन्ित िेरका कमनचािी वा कमनचािीको टोली गठन गिी खटाउन सक्नेछ ।  

15. उजूिी तथा कािबाही: (1) यस ननरे्दशिका बमोशजम सेवा प्रानप्तको लानग गिेको आवेर्दनमा 
सभबशन्ित ननकायबाट कुनै कािबाही नभएमा नागरिक मोबाईल एप्सको माध्यमबाट 
आवेर्दनकतानले उजूिी गनन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम पिेको उजूिी सभबन्िमा सभबशन्ित ननकायको प्रमखुले 
प्रचनलत कानून बमोशजम आवश्यक कािबाही गनेछ ।  

(३) यस ननरे्दशिकामा अन्यर जनुसकैु कुिा लेशखएको भए तापनन नागरिक मोबाईल 
एप्स माफन त सेवा प्रानप्तको लानग आवेर्दन गिेको कािण कसैले समय, लागत वा सजायमा 
छुट पाउने छैन ।   

16. प्रचनलत कानून बमोशजम हनेु: प्रचनलत कानून बमोशजम प्रर्दान हुँरै्द आएका सेवाका सभबन्िमा 
सभबशन्ित कानूनले व्यवस्था गिेको हकमा सोही बमोशजम हनेुछ । 

17. सहजीकिण तथा समन्वय गने: यो ननरे्दशिकाको कायानन्वयनका नसलनसलामा कुनै दिकविा 
उत्पन् न भएमा कायानलयले सोको सहजीकिण तथा समन्वय गनेछ । 


