सिटरोल दर्ता र्थत वैयक्तिक वववरण (PIS) अद्यतवसिकीकरण
१)

गर्ने िम्बन्िी ववस्र्ृर् जतर्नकतर ीः

सर्नजतमर्ी िेवत, र्नेपतल स्वतस््य िेवत र्थत र्नेपतल िं िद िेवत अन्र्गार् कतयारर् स्थतयी कमाचतर हरुले

सर्नजतमर्ी वकर्तवखतर्नतमत वैयक्तिक वववरण (सिटरोल) हतलिम्म दर्ता र्नगरतएको भए मतत्र ितमतन्य
प्रशतिर्न मन्त्रतलयले समसर् २०७४।०६।२४ गर्े गोरखतपत्रमत जतर
िमयतवसि सभत्र सिटरोल दर्ता गरतउर्नु हुर्न अर्नुरोि छ ।

क)

गरे को िूचर्नतमत र्ोवकएको

सिटरोल दर्ता गर्ना पेश गर्नुप
ा र्ने कतगजतर्हरुको िूचीीः

1

कतयतालय प्रमुखबतट प्रमतक्तणर् सिटरोल ५ प्रसर् (न्यतयतिीशहरु र्थत िं िद िेवतको लतसग २ प्रसर्)

2

िक्कल स्थतयी सर्नयुक्ति पत्र/पदस्थतपर्नत पत्र

3

कतयतालय प्रमुख वत कक्तम्र्मत रत.प.र्ृर्ीयस्र्रको असिकृर् वत र्नोटर पक्तललकबतट प्रमतक्तणर् सर्नम्र्न
कतगजतर्हरु

3.1 र्नेपतल र्नतगररकर्तको प्रमतणपत्र
3.2 लोकिेवत आयोगको सिफतररश पत्र
3.3 प्रमतक्तणर् शपथ ग्रहण प्रमतणपत्र
3.4 सर्नरोसगर्तको प्रमतणपत्र (दर्तावतल चिकित्सिबतट प्रमतणिर्)

3.5 पदिँग िम्बक्तन्िर् िबै र्हकत शैक्तिक योग्यर्तकत प्रमतणपत्रहरु
3.6 ववदे शक्तस्थर् ववद्यतलय/ववश्वववद्यतलयबतट पति गरे कोमत (Equivalent) िमकिर्त सर्नितारणको
प्रमतणपत्र

3.7 व्यवितवयक पररषदमत िम्बद्धर्त प्रमतणपत्रहरु
4

र्नतगररकर्त भन्दत फरक स्थतयी ठे गतर्नत सिटरोलमत उल्लेख गरे कोमत बितर्ा िरतर्ा प्रमतण पत्र वत

5

प्रमतणपत्रहरुमत र्नतम, थर, ठे गतर्नत र जन्मसमसर् फरक परे मत िम्बक्तन्िर् स्थतर्नीय सर्नकतयको वत

6

कुर्नै दे शको स्थतयी आवतिीय अर्नुमसर् पत्र (DV/PR) सलए/र्नसलएको पत्र

7

शुरु हतक्तजर को जतर्नकतर पत्र

8

सिटरोल दर्ता गररददर्ने अर्नुरोि पत्र

9

म्यतद र्नतघी एक आसथाक वषाभन्दत विलो सिटरोल दर्ता गदता चतवहर्ने थप कतगजतर्हरु

मवहलतको हकमत वववतह दर्ता प्रमतण पत्र

क्तजल्लत प्रशतिर्न कतयतालयको सिफतररश पत्र

9.1 िम्पक्ति वववरण दतक्तखलत गर्ने दतवयत्वबतट उन्मुक्ति प्रतप्त गरे कोले जररवतर्नत बतपर् रतजश्व
शीषाक र्नम्बर १४३१२ मत रु. ५०००।- सर्रे को िक्कलै बैक भौचर

9.2 कतयतालयबतट प्रमतक्तणर् सर्नजतमर्ी वकर्तबखतर्नतले र्यतर गरे को िर्नतखर् पत्र
(िर्नतखर् पत्र www.pis.gov.np बतट Download गर्ना िवकन्छ)

9.3 र्लब भित रोक्कत रतखे र्नरतखेको र स्थतयी सर्नयुक्तिदे क्तख हतलिम्म िेवत अटु ट भए/र्नभएको
खुलेको पत्र

9.4 िेवत अवसिभर औषिी उपचतर, अध्ययर्न, अितितरण ववदत सलए/र्नसलएको जतर्नकतर पत्र
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9.5 िेवत अवसिभर गयलकट्टी, ववभतगीय कतरवतह भए/र्नभएको वववरण
9.6 पदस्थतपर्न, स्र्रवृवद्ध, िरुवत, विु वत र अन्य िेवतकतल र्न कतगजतर्हरु
9.7 दुई वषाभन्दत बि िमयिम्म सिटरोल प्रमतक्तणर् र्नगरतएकत कमाचतर हरुले कतयतालयबतट

प्रमतक्तणर् गर्नुप
ा र्ने फतरतम कतयतालय प्रमुखबतट प्रमतक्तणर् गरतई पेश गर्ने (www.pis.gov.np बतट
Download गर्ना िवकन्छ)

ख)

२ वषाभन्दत वि

िेवत अवसिपूरत गररिकेकत र्र सिटरोल दर्ता र्नगरे कत

अ)

िम्बक्तन्िर् कमाचतर को ितमतन्य वववरण

कमाचतर हरुको लतसग कतयतालयले प्रमतक्तणर् गर्नुा पर्ने फतरम
कमाचतर को र्नतम थरीः
पदीः

र्नतगररकर्त र्नं.

र्नतगररकर्त जतर गर्ने कतयतालय र क्तजल्लतीः
र्नतगररकर्त जतर समसर्ीः

कमाचतर िं चयकोष र्नं.

आ) पद वहतल िम्बन्िी वववरण
शुरुको स्थतयी पदमत
शुरु स्थतयी सर्नयुक्ति समसर्

हतक्तजर समसर्

हतलको पदमत
कतयतालय

सर्नयुक्ति समसर्

हतक्तजर समसर्

कतयतालय

शुरुको पदमत बहतल हुँदतको उमेरीः
र्) िेवत अवसि प्रमतक्तणर् गर्ने वववरणहरु
सि.र्नं.

ई)

सर्नयुक्ति, िरुवत, विु वतको सर्नणाय
वववरण

लतगू हुर्ने समसर् पुवि गर्ने िं लग्र्न प्रमतण सर्नयुक्ति,

समसर्

िरुवत, बिु वत

िेवत अवसिभरको अन्य वववरण
१.

औषिी उपचतर सलएको रकम रु.

३.

अध्ययर्न ववदतको वववरणीः

२.
४.

गयलकट्टी वववरणीः

ववभतगीय कतरवतह भए िो को वववरणीः
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५.

अितितरण ववदतको वववरणीः

७.

शुरु स्थतयी सर्नयुक्तिदे क्तख हतलिम्म िेवत अटु ट भएको÷र्नभएको वववरणीः

६.
८.

९.

DV/PR सलए÷र्नसलएको वववरणीः

िेवत प्रवेश पूव ा सलएको र्नेपतल र्नतगररकर्त प्रमतणपत्रको जन्मसमसर्ीः

िेवत प्रवेशकत वखर् प्रतप्त गरे को शैक्तिक योग्यर्तको प्रमतणपत्रमत उल्ले क्तखर् जन्मसमसर्ीः

उपरोि बमोक्तजमको वववरण िवहर् सिटरोल दर्ताको लतसग सर्नजतमर्ी वकर्तवखतर्नतमत सिफतररश गररएकत

यि कतयतालय.......................... मत कतयारर् ...................... पदकत श्री .................................
समसर् ................... दे क्तख सर्नजतमर्ी िेवतमत स्थतयी सर्नयुक्ति भएको कमाचतर हुर्न भर्नी प्रमतक्तणर् गर्नेीः
कतयतालय प्रमुखको र्नतम थरीः
कमाचतर िं केर् र्नं.
पदीः

दस्र्खर्ीः

मोवतर्ल र्नं.
समसर्ीः

कतयतालयको छतपीः
दृिव्यीः एक भन्दत वि पृष्ठ भएमत प्रमतक्तणर् गर्ने असिकतर ले प्रत्येक पृष्ठमत दस्र्खर् गर्नुप
ा र्ने छ ।
२)

सर्नजतमर्ी वकर्तवखतर्नतमत वैयक्तिक वववरण (सिटरोल) दर्ता गरतई कमाचतर िं केर् र्नं. प्रतप्त गररिकेकत

कमाचतर हरुको हतलिम्मको वैयक्तिक वववरण (PIS) अद्यतवसिक र्नभएको भए मतत्र अद्यतवसिक गरतउर्नु
हुर्न अर्नुरोि छ ।

क)

स्थतयी ठे गतर्नत पररवर्ार्न÷िं शोिर्नकत लतसग िम्वक्तन्िर् कतयतालय÷सर्नकतयबतट

दे हतय बमोक्तजमकत प्रमतणहरु िवहर् र्ोवकएको ितँचतमत सिफतररि पत्र प्रेवषर्
गर्नुा पर्नेीः
अ)

स्थतयी ठे गतर्नत िं शोिर्न गररददर्ने व्यहोरतको िम्बक्तन्िर् कतयतालयको वकटतर्नी सिफतररि

आ)

हतल ि–पररवतर बितई िर आएको पक्तिकतसिकतर (स्थतर्नीय सर्नकतय) को कतयतालयबतट

र्)
ई)

पत्र ।

प्रतप्त बितई िरतईको प्रमतणपत्रको प्रसर्सलपी ।

हतल विोवति भएको स्थतर्नको जग्गतिर्नी दर्ता प्रमतणपत्रको प्रसर्सलपी ।

वववतवहर् मवहलत कमाचतर हरुको हकमत वववतह दर्ता प्रमतणपत्रको प्रसर्सलपी र पसर्को
र्नतगररकर्तको प्रमतणपत्रको प्रसर्सलपी ।

र्नोटीः- स्थतयी ठे गतर्नत पररवर्ार्न÷िं शोिर्नको लतसग िम्बक्तन्िर् कतयतालयले प्रेवषर् गर्ने सिफतररश पत्रको ितँचत
र्ल हेर्नह
ाु ोलत ।

ख)

अद्यतवसिक गरतउर्ने र्ररकतीः
अ)

सर्नजतमर्ी वकर्तवखतर्नतमत उपक्तस्थर् हुर्न र्निक्र्ने कमाचतर हरुले ीः
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उपरोि

कतगजतर्हरु

scan

गर

यि

ववभतगको

e-mail

ठे गतर्नत

info@pis.gov.np मत पठतउर्न िवकर्ने । ितथै यि ववभतगको website:
pis.gov.np मत “वववरण िच्यतउर्न” मत गई िच्यतउर्नु पर्ने व्यहोरत खोल
आ)

कतगजतर्हरु upload गर्ना िवकर्ने ।

सर्नजतमर्ी वकर्तवखतर्नतमत उपक्तस्थर् हुर्ने कमाचतर हरुले ीः


वववरण अद्यतवसिक गरतउर्न आवश्यक कतगजतर्हरु यि ववभतगको झ्यतल र्नं.
१२ मत पेश गर वववरण अद्यतवसिक (PIS Update)गर्ना िवकर्ने ।

र्नोटीः-

वववरण अद्यतवसिक गर्नाकत लतसग पेश गररएकत कतगजतर्हरुमत कमाचतर को िंकेर् र्नं. (सिटरोल र्नं.)

असर्नवतया रुपमत उल्लेख भएको हुर्नपु र्ने छ । कमाचतर िंकेर् र्नं. उल्लेख र्नभएमत वववरण अद्यतवसिक

(PIS Update) गर्ना र्निवकर्ने व्यहोरत िमेर् ितदर अर्नुरोि छ ।

स्थतयी ठे गतर्नत पररवर्ार्न÷िं शोिर्नको लतसग िम्बक्तन्िर् कतयतालयले प्रेवषर् गर्ने सिफतररश
पत्रको ितँचत

समसर्ीः ...........।....।......

श्री सर्नजतमर्ी वकर्तवखतर्नत,
हररहरभवर्न, लसलर्पुर ।

ववषयीः- स्थतयी ठे गतर्नत िं शोिर्न गररददर्ने बतरे ।
उपरोि िम्बन्िमत यि .......... (कतयतालय वत सर्नकतयको र्नतम) मत कतयारर् ....... (कमाचतर को पद,

पूरत र्नतम थर, िं केर् र्नं.) ले सर्नज िेवत प्रवेश गदताको अवस्थतमत कतयम भएको स्थतयी ठे गतर्नत .........(सिटरोलमत

कतयम भएको स्थतयी ठे गतर्नत स्पि खुलतउर्ने) बतट ि–पररवतर बितई िर ÷वववतह भई ....... (प्रदे श र्नं., क्तजल्लत,
स्थतर्नीय सर्नकतयको र्नतम र वडत र्नं. िमेर् खुलतई) आएको हुँदत हतल बिोवति गरे को ठे गतर्नत अर्नुितर व्यक्तिगर्
वववरण (PIS) अद्यतवसिकीकरणको लतसग सर्नजतमर्ी वकर्तवखतर्नतलतई सिफतररश पत्र उपललि गरतई ददर्नु हुर्न भसर्न

यि कतयतालयमत सर्नवेदर्न पेश गर्नुभ
ा एकोले सर्नजको मतग बमोक्तजम हतल बिोवति गरे को ........ (ठे गतर्नत स्पि
खुलतउर्ने) कतयम गररददर्नु हुर्न अर्नुरोि छ ।

.............................................

(कतयतालय प्रमुखको र्नतम र दस्र्खर्)

िंलग्र्न कतगजतर्हरुीः
१.

हतल ि–पररवतर बितई िर आएको पक्तिकतसिकतर (स्थतर्नीय सर्नकतय) को कतयतालयबतट प्रतप्त बितई
िरतईको प्रमतणपत्रको प्रसर्सलपी ।
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२.
३.

हतल विोवति भएको स्थतर्नको जग्गतिर्नी दर्ता प्रमतणपत्रको प्रसर्सलपी ।

वववतवहर् मवहलत कमाचतर हरुको हकमत वववतहदर्ता प्रमतणपत्रको प्रसर्सलपी र पसर्को र्नेपतल र्नतगररकर्त
प्रमतणपत्रको प्रसर्सलपी ।
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