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पषृ्ठभुमी 
ननजामती ककताबखाना, नेपाल सरकार सामान्य 
प्रशासन मन्रालय अन्तर्गतको एक विभार्का रुपमा 
रहेको छ । यसले नेपाल सरकारका ननजामती सेिा, 
स्िास््य सेिा, शशक्षा सेिा, व्यिस्थावपका संसद सेिा, 
न्याय सेिा लर्ायतका सरकारी कमगचारीहरुको 
िैयक्ततक वििरण राख्ने र अध्यािधिक सम्बन्िी 
कायग र्दगछ । 

यस विभार्ले कमगचारीहरुका िैयक्ततक वििरण 
व्यिक्स्थत र्नग Personnel Information System 

(PIS) नामको सफ्टियर प्रयोर् र्दै आएको छ । 
विशभन्न कारणले र्दाग उल्लेखखत वििरण पूणग सत्य 
एिं अध्यािधिक हुन नसकेको अिस्था छ । 

कमगचारीहरुको िैयक्ततक वििरणलाई अध्यािधिक र्नग 
सहज होस भन्ने हेतुले यस विभार्ले एन्रोईड 
मोबाईल फोनहरुमा प्रयोर् र्नग सककने र्री मोबाईल 
एपको विकास र्री सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

संक्षिप्त परिचय 

लक्ष्य: यस विभार्मा रहेका बैयक्ततक वििरणमा 
सम्बक्न्ित पक्षको पहंुच स्थावपत र्री िैयक्ततक 
वििरण अध्यािधिक र्ने कायगलाई सहज िनाउने । 
मुख्य उद्देश्य:  

नेपाल सरकारका कमगचारीलाई उहााँको यस विभार्मा 
रहेको वििरण बारे जानकारी ददई कमगचारीहरुको 
िैयक्ततक वििरण अध्यािधिक र्ने कायगलाई सहज 
िनाउने । 
कायय दिशा: एन्रोईड मोबाईल फोनहरुमा प्रयोर् र्नग 
सककने र्री मोबाईल एपको बबकास र्री लार्ु र्ने र 
िेभ साइट तथा मोिाइल एपका माध्यमबाट समेत 

वििरण सच्याउन शमल्ने फारम र पद्दती प्रचलनमा 
ल्याइग सेिाग्राहीहरूबाट त्य शलने Client to 

Government (C to G) सम्पकग  कायम र्ने । 
ववविण यथाथय हुि िसक्िुका मुख्य कािणहरु 

 यस ननजामती ककताबखानामा प्राप्त हुनुपने 
बोिाथग परहरु समयमा प्राप्त हुन नसतनु । 

 अध्ययन विदा, असािारण विदा आदद क्स्िकृत 
हुदा सम्बक्न्ित कमगचारीले नै ककताबखानाको 
बोिाथग पर समेत शलने र्नुग। 

 सम्बक्न्ित कमगचारीलाई यस ककताबखानामा 
भएको ननजको वििरण थाहा हुन नसतनु । 

 ननयतिस वििरण लुकाउने प्रिनृत बढ्नु । 
एन्ड्रोईड मोबाईल एप CSP को परिचय 

एन्रोईड मोबाईल एप सािारण एन्रोईड फोनहरु 
(Smart Phone) मा प्रयोर् र्नग शमल्ने सूचना प्रविधि 
प्रणाली हो । नेपाल सरकारका विशभन्न ननकायहरुले 
समेत यस प्रकारको मोबाईल एप संचालनमा ल्याएका 
छन ।  

यस ननजामती ककताबखानाले ननमागण र्रेको एन्रोईड 
मोबाईल एप, सािारण एन्रोईड फोनहरु (Smart 

Phone) मा प्रयोर् र्नग सककने छ । यो मोबाईल एप 

सािारण Wifi िा सािारण GPRS डाटा प्रकृनतको 
आिारभतू ईन्टरनेट सेिा समेतमा प्रयोर् र्नग 
सककन्छ ।  

यो एपको सहायताबाट प्रयोर्कतागले यस ननजामती 
ककताबखानासंर् सम्बक्न्ित सचूना एिं जानकारी 
प्राप्त र्नग सतने छन र सुिानग पने विषयमा सुझाि 
/ प्रनतकिया ददन सतनेछन ्। 
प्रयोर्कताग कमगचारीले आफ्नो व्याक्ततर्त वििरण हेनग 
कमगचारी संकेत नं र पासिडगको प्रयोर् र्नुग पनेछ । 



यसका अलािा सुरु पदमा ननयुक्तत शमनत र 
जन्मशमनत का आिारमा समेत व्याक्ततर्त वििरण 
हेनग सककनेछ । 
CSP मोबाईल एपबाट प्राप्त गिय सककिे 
ववविणहरु 

सबै प्रयोगकतायहरुले प्राप्त गिय सक्िे ववविणहरु 

 राक्रिय र्ान, 
 ननजामती ककताबखानाको Web site मा 

रहेका वििरण,  

 ननजामती सेिा सम्बन्िी सूचनाहरु, 
 ननजामती सेिा सम्बन्िी जानकारीहरू, 
 सािगजननक विदाहरू, 
 प्रनतकृया/सुझाि,  

 पेन्सन तयालकुलेटर,  

 स्िास््य सम्बन्िी सुझािहरु, 
 PIS वििरण अध्यािधिक र्ने ननिेदन, 
 ननजामती सेिा पुरस्कार प्राप्त र्ने 

कमगचारीहरूको नामािली । 
ससटिोल िताय गिेका िेपाल सिकािका कमयचािीहरुले 
Log In गिी प्राप्त गिय सक्िे ववविणहरु 

 ब्यक्ततर्त वििरण,  

 सेिा ककताब, 
 शैक्षक्षक योग्यता सम्बन्िी वििरण, 
 ताशलमको वििरण, 
 तलबी वििरण, 
 सम्मानको वििरण, 
 विदाको वििरण, 
 सम्पक्त्त वििरण दतागको वििरण । 

मोबाईल एपको संचालि एवं व्यवस्थापि 

CSP मोबाईल एपको व्यिस्थापन र्नग महाननदेशकको 
संयोजकत्िमा मोबाईल एप व्यिस्थापन सशमनत रहने 
छ । उतत सशमनतले माशसक रुपमा बैठक र्री 
मोबाईल एप अध्यािधिक एिं व्यिक्स्थत र्ने कायग 
र्नेछ । 

मोबाईल एप प्रयोग गिे तरिका 

१. आफ्नो एन्रोइड फोनमा िाइगफाइग िा डाटा प्रयोर् 
र्री  इन्टरनेट जोड्नुहोस ्। 

२. Google Play Store बाट CSP एप खोजी 
डाउनलोड र्री Install र्नुगहोस ्।  

३. CSP एप खोल्नुहोस ्। सबै प्रयोर्कतागहरुले प्राप्त 
र्नग सतने वििरणहरु हेनग सककनेछ । 

४. शसटरोल दताग र्रेका नेपाल सरकारका 
कमगचारीहरुले लर्इन र्नग माधथल्लो देबे्र कुनामा 
र्हृपरृठ संर्ै रहेका तीनिटा िसाग () मा 
जानुहोस ् र देखखने मेनुको अन्तमा रहेको 
लधर्नमा जानुहोस ् । PIS को User ID / 

Password शलएका कमगचारीले सोही प्रयोर् र्री 
आफ्नो वििरण हेनग सककन्छ । PIS को User ID 

/ Password नशलएका कमगचारीले तल लेखखएको 
"अको प्रकृया प्रयोर् र्नुगहोस"् मा र्इग आफ्नो 
जन्मशमनत र शुरू पदमा ननयुक्ततको ननणगय 
शमनत प्रयोर् र्री आफ्नो वििरण हेनग सककन्छ । 
 

अपेक्षित उपलब्धीहरु 

१. यस ननजामती ककताबखाना बाट कमगचारी संकेत 
नं. प्राप्त र्रेका सरकारी कमगचारीहरुले सहजै 
आफ्नो व्याक्ततर्त वििरण हेनग सतनेछन ।  

२. यस प्रकारको वििरण वप्रन्ट र्री सन्तनत 
छारिकृ्त्त लर्ायतका कायगमा समेत प्रयोर् र्नग 
सककने भएकाले PIS वििरण शलन ननजामती 
ककताबखाना आउनुपने िाध्यताको समािान हुनेछ 
। 

३. आफ्नो PIS वििरण अध्यािधिक भए नभएको 
जानकारी प्राप्त हुने हुदा नशमलेका वििरणहरु 
अध्यािधिक र्राउन कमगचारी स्ियं उत्पे्रररत भै 
प्रमाण पठाउन र वििरण दरुूस्त बनाउन 
सतनेछन ्। 

४. कमगचारीले आफूले काजमा जान चाहेको िा 
सरुिाहुन चाहेको कायागलय छनौटका लाधर् 
सामान्य प्रशासन मन्रालयमा ददनुपने काज िा 
सरुिाको ननिेदन यसै एपबाट समेत ददन सककने 
व्यिस्था शमलाईने भएकाले ननिेदन ददन 
मन्रालय पुग्नुपने बाध्यताको समािान हुनेछ । 

िोट: CSP एप Google Play Store बाट सोझ ै
डाउनलोड र्री Android मोबाईल फोनमा प्रयोर् र्नग 
सककन्छ । यो एप प्रयोर् र्दाग ननजामती 
ककताबखानाले कुनैपनन प्रकारको शुल्क शलदैन र 
भविरयमा पनन शलनेछैन । 
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