नेऩार सयकाय

बूमभ व्मवस्था,सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारम

भमू ि व्यवस्थाऩन तथा अमभऱेख ववभाग
फफयभहर, काठभाडौं

साधारण प्रयोगकर्ाा दर्ाा पुस्तर्का

१. नयााँ खाता खोल्ने प्रक्रिया :
तऩाईसॊग हाम्रो खाता छै न वा तऩाइको जग्गा मसस्टभ ये कडड छै न बने नमाॉ खाता
खोल्नऩ
ु ने हुन्त्छ |मसको रागग ननम्न प्रक्रिमा अऩनाउनु होस ् |

प्रक्रिमा नं.:१
मस प्रक्रिमा

सरु
ु गनड तऩाईरे साफडजननक रगइन पायभ बमको ऩष्ृ ठभा जानह
ु ोस ्

जसको अन्न्त्तभ य सरु
ु भा कृऩमा नमाॉप्रमोगकताड को रागग महाॉ अनयु ोध गनह
ुड ोस
बन्त्ने मरॊकभा गथच्नऩ
ु ने हुन्त्छ |
तऩाईरे एस मरॊकभा गथच्नु बमऩछी नमाॉ खाताको रागग प्रक्रिमा सरु
ु वात गनह
ुड ु न्त्छ
|

नयााँ खार्ा को
लास्ग अनुरोध बटन

प्रक्रिमा नं.:२
साभान्त्मतमा हाम्रो प्रमोगकताडको प्रकाय हे यी ननम्न पयक पयक तरयकाफाट खाता
खोल्नु ऩने हुन्त्छ | नत प्रमोगकताड य खाता खोल्ने तरयका ननम्नानस
ु ाय छ |
क. साधायण

प्रमोगकताड

ख. ब-ू सेवा केन्त्र
अ. ब्मन्तत
आ.

सस्था

क . साधारण प्रयोगकताा

साधायण प्रमोगकताड बन्त्नारे अनराइन को प्रक्रिमा बमय कामड गने मज
ु य हो |
मसको रागग तऩाई रे ननम्न प्रक्रिमाहरु अऩनाउनह
ु ोस ् |
प्रक्रिमा नं.:१
तऩाईरे तरको पायभ बनह
ुड ोस ् जसभा प्रमोगकताडको प्रकाय भा

साधायण

प्रमोगकताड छनोट गनह
ुड ोस | तऩाई रे आवेदन ददनब
ु मको कामाडरम ऩनन छनोट
गनह
ुड ोस |

प्रक्रिमा नं.:२
साधायण प्रमोगकताडरे आफ्नो नमाॉ अनभ
ु नत पायभ बदाड ध्मान ददनऩ
ु ने(बनऩ
ुड ने)
कुयाहरु ननम्नानस
ु ायछन|
 प्रमोगकताड प्रकायभा साधायण प्रमोगकताड छनोट गनह
ुड ोस |
 ऩेश गरयमको कामाडरमभा तऩाईरे कुन कामाडरमभा कागजात दताड गदै
हुनह
ु ु न्त्छ वा कुन कामाडरमफाट जग्गा कायोफाय गदै हुनह
ु ु न्त्छ उतत कामाडरम
छनोट गनऩ
ुड नेहुन्त्छ |
 प्रमोगकताड वववयण बदाड ननम्न कुयाभा ध्मान ददनह
ु ोरा |

 तऩाईको प्रमोगकताड नाभ आपु अनक
ु ु र याख्नुहोरा जसभा ऩदहरा नै
दताड बएको प्रमोगकताड नाभ भान्त्म हुने छै न मदद कसैसग
ॊ मभल्न
गएभा तऩाईरे अको फनाउनु होरा |
 ऩासवडड ऩनन याख्नुहोस ् जुन A दे खख Z वा a दे खख z, नम्फय (0 दे खख
9), @!$%&^%$*() जस्ता गिन्त्ह छनोट गयी अरुफाट सयु क्षऺत
याख्नको रागग अमर गाहो फनाउनह
ु ोस |
 इभेर को रागग तऩाईरे

आपुरे प्रमोग गने इभेर जसभा A दे खख Z

वा a दे खख z, नम्फय (0 दे खख 9) य अन्न्त्तभभा @gmail.com
वा@yahoo.com जस्ता शब्द याख्नुऩने हुन्त्छ |
 ब्मन्ततको वववयण बदाड ननम्न कुयाभा ध्मान ददनह
ु ोरा |
 तऩाईको प्रथभ नाभ अॊग्रेजीभा (उदहायणको रुऩ भागथको पायभ भा
suman छ बने तऩाईरे आफ्नो नागरयकताभा यहे को नाभ ) बनह
ुड ोरा
|
 भध्मभ नाभ अॊग्रेजीभा (भागथको उदहायणभा भध्मभ नाभ छै न मसभा
* नरगाएको हुदा अननवामड होइन तय तऩाई को नाभभा
प्रसाद,फहादयु ,भान ,मसह जस्ता शब्द बएभा) बनह
ुड ोरा |
 थयभा तऩाईरे आफ्नो थय (Bhatta,Rana,Magar,Bishowkarma वा
अन्त्म) अननवामड रुऩभा अॊग्रेजीभा नै बनह
ुड ोरा |
 मरङ्ग भा ऩरु
ु ष, भदहरा,तेस्रो मरॊगी छन य तऩाईरे आफ्नो मरॊग छनोट
गनह
ुड ोरा |
 तऩाईको प्रथभ नाभ नेऩारीभा (उदहायणको रुऩ भागथको पायभ भा
सभ
ु नछ बने तऩाईरे आफ्नो नागरयकताभा यहे को नाभ दे वनागरयकभा
) बनह
ुड ोरा |

 भध्मभ नाभ नेऩारीभा (भागथको उदहायणभा भध्मभ नाभ छै न मसभा
* नरगाएको हुदा अननवामड होइन तय तऩाई को नाभभा
प्रसाद,फहादयु ,भान ,मसह जस्ता शब्द बएभा) बनह
ुड ोरा |
 थयभा तऩाईरे आफ्नो थय (बट्ट,याना,भगय,दभै...) अननवामड रुऩभा
नेऩारीभा नै बनह
ुड ोरा |
 तऩाईरे आफ्नो जन्त्भमभनत नागरयकताभा यहे को अनस
ु ाय मबत्ते ऩारो
फाट छनोट गनह
ुड ोस जन
ु बफ.सॊ.भा हुन्त्छ |
 भोफाइर नम्फयभा तऩाईरे १० अॊकको आफ्नो नम्फय बनह
ुड ोस ् |
 टे रीपोन नम्फयभा तऩाईको घय, अक्रपसको टे मरपोन सम्ऩकड नम्फय
याख्नह
ु ोरा (उदहायणको रुऩभा ०१४-४५४६७५३ जस्ता १० अॊकको हुन
सतछ जन
ु अननवामड बने छै न ) |
 मदद तऩाईरे आफ्नो व्मन्ततगत स्थामी रेखा नॊ (PAN) मरइ
व्मन्ततगत आमकय नम्फय बएभा उतत स्थामी रेखा नॊ

९ अॊक को

बनह
ुड ोरा मो अननवामड बने छै न |
 तऩाईरे ववदे श जान याहदानी (Passport) मरनब
ु एको बमभा उतत
याहदानी नम्फय बनह
ुड ोरा मो अननवामड बने छै न |
 ब्मन्ततको ठे गाना भा ननम्न वववयण बनह
ुड ोस ् |
 तऩाईको आफ्नो नागरयकताभा यहे को न्जल्रा (नागयीकता जायी बमको
वा

स्थामी) छनोट गनह
ुड ोस मो अननवामड बनऩ
ुड ने हुन्त्छ |

 तऩाईको आफ्नो नागरयकताभा

यहे को ठे गाना गा. बफ.स./नगयऩामरका/

गाउॉ ऩामरका (नागयीकता जायी बमको वा स्थामी) छनोट गनह
ुड ोस मो
अननवामड बनऩ
ुड ने हुन्त्छ |
 वडा नॊ. भा नागरयकताभा यहे को वडा (स्थामी) नम्फय छनोट गनह
ुड ोरा
मो अननवामड बनऩ
ुड ने हुन्त्छ |

 गाउॉ /टोर तऩाईको स्थामी (नागरयकताभा बएको) टोर छनोट गनह
ुड ोरा
मो अननवामड बने छै न |
 घय/बवन नॊ. भा तऩाइको घय यहे को घयको नम्फय हो मो अननवामड बने
छै न |
 अन्त्म आवश्मक कागजातहरु ननम्नानस
ु ाय बनह
ुड ोरा |
 नागरयकता नॊ. भा तऩाईरे आफ्नो नागरयकताभा यहे को नम्फय वा
अऺय वा दफ
ु ै हुन सतछ (नम्फय को रागग कम््मट
ु यको कीफोडडभा
Shift य उतत अॊक सॊगै गथच्नऩ
ु ने हुन्त्छ ) मो अननवामड बनऩ
ुड ने हुन्त्छ |
 नागरयकता जायी गरयएको स्थान भा नागरयकता जायी बएको न्जल्रा
अननवामड रुऩभा बनह
ुड ोरा |
 नागरयकता जायी गरयएको कामाडरम भा तऩाई नागरयकता कुन
कामाडरमफाट जायी बएको हो तो कामाडरम छनोट गनह
ुड ोस मो अननवामड
रुऩभा छनोट गनऩ
ुड ने हुन्त्छ |
 नागरयकता जायी गरयएको मभनत भा तऩाइको नागरयकता कदहरे जायी
बएको हो त्मो ऩारोभा बफ.सॊ. भा छनोट गनह
ुड ोस मो अननवामड रुऩभा
छनोट गनऩ
ुड ने हुन्त्छ |
 नागरयकताको प्रभाणऩरभा तऩाईको नागरयकताको छामाॉप्रनत
(Photocopy) छनोट गयी अऩरोड गनह
ुड ोस उतत छामाॉप्रनत २ MB
सम्भको हुनऩ
ु छड मो अननवामड रुऩभा अऩरोड गनऩ
ुड ने हुन्त्छ |
 जग्गाधनी प्रभाणऩर (रारऩज
ु ाड) को छामाॉप्रनत (Photocopy) छनोट
गयी अऩरोड गनह
ुड ोस उतत छामाॉप्रनत २ MB सम्भको हुनऩ
ु छड मो
अननवामड रुऩभा अऩरोड गनऩ
ुड ने हुन्त्छ |
 अनभ
ु नतऩर दस्तयु भा तऩाईरे कायोफाय अनभ
ु नतको रागग फझ
ु ाउनु
बएको यकभ अननवामड रुऩभा बनह
ुड ोरा |

 अनभ
ु नतऩर दस्तुय नतये को मभनत भा तऩाईरे कदहरे अनभ
ु नत मरनु
बएको हो त्मो मभनत बफ.सॊ. भा बनह
ुड ोरा |
 फैंक receipt no. भा तऩाईरे अनभ
ु नत दस्तुय नतये को फैंक अधडकट्टी
को नम्फय अननवामड रुऩभा

बनह
ुड ोरा |

 अनभ
ु नतऩर दस्तुय नतये को यमसद को छामाॉप्रनत (photocopy) छनोट
गयी अऩरोड गनह
ुड ोस उतत छामाॉप्रनत २ MB बन्त्दा कभको हुनऩ
ु छड मो
अननवामड रुऩभा अऩरोड गनऩ
ुड ने हुन्त्छ |
 फ्मातस नॊ. भा तऩाई आफ्नो फ्मातस नॊ. छ बने याख्नुहोरा तय मो
अननवामड बने होइन |
 other validation in Form
अफ तऩाईरे आपु अनक
ु ु र प्रमोगकताड नाभ य ऩासवडड याख्नह
ु ोस ् | तऩाइको
प्रमोगकताड नाभ आफ्नो नाभ नैहुनऩ
ु छड बन्त्ने छै न |
(नोट: तऩाइको प्रमोगकताड नाभ य ऩासवडड भहत्वऩण
ू ड हुन्त्छ त्मसैरे सुयक्षऺत य गो्म यतनुहोस |)

मस प्रक्रिमाभा तऩाइरे आफ्नो वववयणको पयाभ (भागथको) बनह
ुड ोस ् | यातो *
गिन्त्ह रगामको वववयण अननवामड हुन्त्छ |
(नोट : तऩाईरे choose file (पाईर छनोट) गदाड २ MB सम्भको छनोट गनड
सकनह
ु ु नेछ |)
अफ अन्न्त्तभभा तऩाईरे नमाॉ प्रमोगकताड ननवेदन फटन भा गथच्नह
ु ोस |
प्रक्रिमा नं.:३
तऩाईरे ननवेदन पायभ बये य

प्रमोगकताड ननवेदन फटन गथिेऩनछ तऩाईको ननवेदन

भारऩोत कामाडरम प्रभख
ु को भा जान्त्छ य तऩाइरे तरको ननफेदन ऩाउनह
ु ु न्त्छ अफ
मसराई वप्रन्त्ट गये य भारऩोत कामाडरम आउनह
ु ोस |

प्रक्रिमा नं.:४
जफ उतत ननफेदनको वप्रन्त्ट मरएय तऩाई भारऩोत कामाडरम आउनह
ु ु न्त्छ साथै
तऩाइको ननफेदन अनभ
ु ोदन बमको खण्डभा तऩाईरे जग्गा कायोफायको रागग
अनभ
ु नत सदहत प्रभाणऩर ऩाउनु हुन्त्छ |
प्रभाणऩरको नभन
ु ा तरको गिरभा दे खाइएको छ |

