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नेपाल सरकार 

रा)*य सतक- ता के.ि 

स0पि2 )ववरण तथा अनगुमन शाखा 
<संहदरबार । 

स0पक-  नं. 
०१-४२००४१२ 

 

स0पि2 )ववरण अनलाइन ू)व)Hका ला<ग सामा.य माग-दश-न 

नोट:- 
(यो माग-दश-न रा)*य सतक- ता के.िKारा सLा<लत आ.व.२०७५/७६ को स0पि2 )ववरण अनलाइन दता- गनQ 
ूयोजनाथ- तयार पाSरएको हो । यो सUटवेयरमा <नजामती, ःथायी िशXक, नेपालY सेना र नेपाल ूहरYका 
कम-चारYह[ले आ.व.२०७५/७६ को स0पि2 )ववरण बझुाए नबझुाएको त]याकं ू)वH गनु- पद̂न।) 
 
१ सबभ.दा प)हले रा)*य सतक- ता के.िको वेवपेज www.nvc.gov.np मा जानपुछ- । 

२ रा)*य सतक- ता के.िको वेवपेजको <सरान (नेपालको रा)*य झaडा रहेको ठाउँ छेउ) मा रहेको स0पि2 )ववरण 
अनलाइन दता-मा एक fलYक गनु-पद-छ । 

३ fलYक प<छ आउने तीन आइकन मhये एक आइकन (संघीय तह वा ूदेश तह वा ःथानीय तह) छानी सो 
मा एक fलYक गनु-पद-छ। 

४ रा)*य सतक- ता के.िले उपलjध गराएको संकेत नाम (Username) र संकेत शjद (Password)  ूयोग 
गरY आUनो काया-लयको स0पि2 )ववरण दता- गनQ पेज खुlनेछ। एक पटक तपाइले रा)*य सतक- ता के.िले 
उपलjध गराएको संकेत नाम (Username) र संकेत शjद (Password)  ूयोग गरY आUनो काया-लयको 
वेवपेज खोलेप<छ आUनो अनकूुल हनेुगरY  संकेत शjद (Password)  पSरवत-न गन- स)कनेछ। 

५ <स.नं.४ अ.तग-तको पेज खुlन ुपवु- <न0न २ ूnको जवाफ pदनपुछ- तेॐो ूnको जवाफ आफै आउँदछ । 

• तपाइको काया-लयमा <नजामती, ःथायी िशXक, नेपालY सेना, नेपाल ूहरY वाहेकका अ.य 
पदा<धकारY/कम-चारY क<त संsयामा काय-रत छन ्? : .............. 

• तपाइको काया-लयमा काय-रत <नजामती, ःथायी िशXक, नेपालY सेना, नेपाल ूहरY वाहेकका 
अ.य पदा<धकारY/कम-चारY मhये क<त जनाले आ.व.२०७५/७६ को स0पि2 )ववरण बझुाएका 
छन ्? : ................. 

• तपाइको काया-लयमा काय-रत पदा<धकारY/कम-चारY मhये क<त जनाले आ.व.२०७५/७६ को 
स0पि2 )ववरण बझुाएका छैनन ्? : (आफu  आउने)   

६ यस प<छ आUनो काया-लयको स0पि2 )ववरणको )ववरण भनQ अनलाइन दता- गनQ पेज खुlनेछ। जहा ँआUनो 
काया-लयको नाम देिखनेछ। 
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७ दायँा <तर नयाँ )ववरण थvनहुोसमा एक fलYक गनु-पद-छ। 

८ xयसप<छ हरेक jयिf2को .यूनतम <न0न ११ वटा )ववरण भरY सLय गनु-पद-छ । एक jयिf2/पदा<धकारYको 
)ववरण भSरसके प<छ  फेSर नयाँ )ववरण थvनहुोसमा गइ अका- jयिy/पदा<धकारYको )ववरण भरY सLय 
गनु-पद-छ । एक पटकमा एक जनाको माऽ )ववरण भरY सLय गनु-पद-छ। यी )ववरणह[ य<ुनकोडमा 
भनु-पद-छ। (Preeti to Unicode ले )ू<त फ.टको लेखनलाइ य<ुनकोडमा पSरवत-न गरY सहयोग गनQछ)  

<न0न : (रातो रंगमा ए{स)शक िच.ह लागेका )ववरणह[ अ<नवाय- भनु-पनQ) 
• <स.नं. (आफै आउने) • स0पि2 )ववरण • नाम • <ल} 
• मोवाइल नं. • पद  • सेवा/नोकरY 
• ौेणी/तह   

• स0पि2 )ववरण बझुाएको दता- नं. • स0पि2 )ववरण बझुाएको दता- <म<त 

• त]यांक ू)व)H गनQको नाम • त]यांक ू)व)H गनQको पद 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
९ आUनो काया-लयबाट तलव भ2ा ूा� गनQ सबै पदा<धकारY/कम-चारY (<नजामती, ःथायी िशXक, नेपालY सेना 

र नेपाल ूहरY कम-चारY वाहेक) को उिlलिखत )ववरण पालैपालो भरY सLय गनु-पद-छ । यसमा आUनो 
काया-लयको आ<थ-क ूशासन शाखाबाट सहयोग <लनपुद-छ। 

 
१० 0याद<भऽ (हरेक आ<थ-क वष- समा� भएको ६० pदन<भऽ) स0पि2 )ववरण बझुाउने jयिyको समयमै र 

आ<थ-क वष- समा� भएको ६० pदनप<छ बझुाउने वा बझुाउँदै नबझुाउने jयिf2को हकमा नबझुाउने महलमा 
नाम ू)वH गनु-पद-छ। 
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११ आUनो काया-लयबाट तलव भ2ा ूा� गनQ सबैको )ववरण भSरसकेप<छ नया ँ )ववरण थvनहुोस नामक 
आइकनको तल रहेको स0पि2 )ववरणमा एक fलYक गरY आउने एकम�ु )ववरण )ू.ट गरY ूमािणत गरेर 
रा�पुद-छ। 
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