अनलाइन सिटरोल दर्ाा िेवा उपयोग गने र्ररका
1) यस सेवाका लागि निजामती ककताबखािाको website pis.gov.np मा जािह
ु ोस ् (ससिंहदरवार पररसर
सित्रबाट यो सेवा प्राप्त ििनका लागि 10.1.22.19 मा जािुहोस ्) ।
2) Website मा दे खखिे "अनलाइन सिटरोल" मा क्ललक ििह
ुन ोस ् ।
3) Screen मा दे खखिे सामान्य वववरणमा आफ्िो िाम लिायत valid email ID राख्नह
ु ोस ् र "अनलाईन
सिटरोल िेवा उपयोगको शर्ाहरु" मा क्ललक िरी, "प्राप्र् गनाका लागग पालना गनना पने शर्ा र्था
बन्दे जहरू" पढी, "म िहमर् छन" check mark लिार्न SUBMIT button मा क्ललक ििह
ुन ोस ् ।
4) सामान्य वववरणमा प्रयोि िएको email खोली DoCPR बाट प्राप्त email मा "Verify me" मा क्ललक
ििह
ुन ोस ् र कक्ततमा ५ अक्षर/अिंकको Password राखी Submit button मा क्ललक िरी "Continue" मा
क्ललक ििह
ुन ोस ् ।
5) त्यसपनि Online Sheetroll Registration का ८ चरणहरूमा क्रमशः निदे शािुसार वववरण ििह
ुन ोस ् ।
6) सबै वववरण िरे पश्चात ् "SAVE & CONTINUE" मा क्ललक ििे र "RECHECK" मा क्ललक िरी आफ्िो
वववरण १ दे खख ८ step हरूमा क्ललक िरी रूजु ििह
ुन ोस ् । यदद कुिै वववरण सच्याउिु पिे िएमा
सो सच्यार्न "SAVE & CONTINUE" मा क्ललक ििह
ुन ोस ् ।
7) त्यसपनि step 8 मा िर्न "MY PROFILE" मा क्ललक िरी प्राप्त Temporary ID ितबर सुरक्षक्षत राखी
"DOWNLOAD SHEETROLL" र "RECOMMENDATION LETTER" मा क्ललक िरी ससटरोल ५ प्रनत तथा
ससटरोल दतानको लागि अिुरोध पत्र वप्रन्ट ििह
ुन ोस ् ।
8) वप्रन्ट िररएको ५ प्रनत ससटरोलहरूमा अन्य आवश्यक वववरण िरी कायानलय प्रमख
ु बाट प्रमाखणत
िरार्न अिलार्ि ससटरोल दतान िदानका बखत अपलोड िररएका कािजातहरूको प्रमाखणत प्रनतसलवप
सिंलग्ि राखी नियुक्लत बुझक
े ो समनतले ३० ददि सित्र निजामती ककताबखािामा आर्पुग्िे िरी
पठाउिुहोस ् ।

नोट :


यो सेवा उपयोि िदान ववचमा िोडी पनि पि
ु ः उपयोि ििप
ुन रे मा बद
ु ा ििं. 3) मा दे खखिे "िामान्य
वववरण" पेजमा िर्न "Sign In (आफ्नो वववरण हे नह
ना ोि ्)" मा क्ललक ििह
ुन ोस ् ।



अिलार्ि ससटरोल दतान प्रकृयामा कुिै कदठिार्न आएमा मोवार्ल ििं. 9851240138 वा 015010138 मा सतपकन िरी सहयोि प्राप्त ििन सलिुहुिेि ।



ननयनक्तर् समनर्ले ३० ददनसित्र सिटरोल दर्ाा गररितननपने र ६० ददन सित्र िम्पवि वववरण िरी
बनझाउननपने छ । म्यादसित्र िम्पवि वववरण नबनझाएमा रू ५,०००।- जररवाना लाग्नेछ ।

पन
न श्च :


यस वविािको आगधकाररक फेसबक
ु ग्रप
ु "हे लो ननजामर्ी ककर्ाबखाना" सिंचालिमा ल्यार्एकोले
सो ग्रुपको सदस्यता प्राप्त ििनका लागि सतपूणन निजामती कमनचारीहरूलार्न अिुरोध ि ।



यस वविािको एन्रोर्ड मोवार्ल एप "हत्केलामा ननजामर्ी िेवा (CSP)" डाउिलोड िरी सोको
उपयोि ििह
ुन ु ि समेत हाददन क अिुरोध ि ।

