
विधुतीय हस्ताक्षर (Digital Signature) प्रयोग सम्बवधध Guidelines 

इवधिवियर (वििाइिर)ले प्रयोग गिुु पिे (विधुतीय हस्ताक्षर प्रयोग गिे इवधिवियरको हकमा मात्र) 

१. महानगरपालिकािे  तोलकएको समयबाट  नक्शा पास तथा लनमााण सम्पन्न प्रलिया सम्बलन्ध सबै कायाहरु गदाा लिधतुीय 

हस्ताक्षर प्रयोग गरर पेश गनुा पनेछ | 

२. लिधतुीय हस्ताक्षर सम्बन्धमा नेपाि सरकार, सचूना तथा संचार मन्रािय, नेपाि प्रमाणीकरणको कायााियिे लिधतुीय 

हस्ताक्षर जारर गना आलधकाररक लनकाय Nepal Certifying Company (Management Partner)तथा 

Radiant InfoTech Nepal बाट लिन ु पनेछ |Online form (Individual for Designer)Download गना 

सलकनेछ | 

 
३. लिधतुीय हस्ताक्षर प्रयोग गनुा अलि Nepal Certifying Company को िेबसाइटमा उपिब्ध भएको ति उल्िेलित 

Software  (eMsigner Client Component and Adobe Reader) Download गरर आफ्नो Computer 

मा Install गनुा पनछे | 

 



४. लिधतुीय हस्ताक्षर प्रयोग गनुा अगाडी आफ्नो कम््यटुरको Search मा गएर Internet Options Search गरर त्यसपलछ 

ििेुको Tab को Security Tab मा Click गने जनु ति दिेाए अनसुार हुनेछ | Security Tab पलछ Trusted Site 

मा Click गरर ति दिेाए बमोलजमका Site िाई Trust गराउन ुपनेछ | 

 



 

 
 



५. मालथका प्रलिया सके पछी आफ्नो Token रािी ति दिेाएको Log on with Signature  मा Click गनुा पनेछ र 

त्यसपछी System िे तपाईको Token अनसुार ति दिेाए जस्तो Detail दखे्न सक्नहुुनेछ | 

 
६. मालथका सबै प्रलिया परुा गरेपलछ आफुिाई प्राप्त Token लिधतुीय नक्शा पास (e-BPS) मा प्रयोग गना सलकनछे | 

७. िरधनीको सबै लििरण तथा सबै Technical Data भररसकेपछी नक्शा पास दरिास्त फारम Generate गरर Digital 

Signature Apply गनुा पनछे  जनु ति दिेाईएको छ | तर नक्शा पास दरिास्त फारम Generate गररसकेपछी कुन ै

Correction गरेको िण्डमा पनु नक्शा पास दरिास्त फारम Generate गरर Signature Apply गनुा पनछे  | 



 
८. Digital Signature Apply गदाा ति उल्िेलित व्योहोरा दखे्न सलकनेछ | जहााँ आफ्नो Details दलेिन्छ | 

  

९. नक्शा पास तथा लनमााण सम्पन्न सम्बलन्ध सब ैकागजातहरु PDF Format मा (भिनको नक्शा बाहके सबै ) पेश गनुा पनेछ | 

भिनको सम्पणूा नक्शाहरु PDF Format संगै Auto CAD मा  समेत  Upload गनुा पन ेछ | पशे गररएको नक्शाहरुको  

PDF Format र  Auto CAD मा कुन ै फरक भेलटएमा सम्बलन्धत इलन्जलनयर लजम्मेिारी रहन े भएकोिे फाईि पउाउन ु

अगाडी Verify गरेर  मार पउाउन ुहोिा | 



१०.  नक्शा पेश गदाा Architectural and Structural Drawings छुट्टा छुटै्ट पेश गनुा पनछे | हरेक Sheet िाई PDF मा 

Convert गरर Combine गरेर पउाउन ुपनछे |Correction गररएको Sheet को हकमा समते Correction पश्चात 

Combine गरेर  Digital Signature Apply गरर पउाउन ुपनछे | 

११. नक्शा पासको िालग पेश गररएका सबै Documents तथा Drawing हरुमा Document Upload मा गई Digital 

Signature Apply गने पनछे | Upload गररएका सबै Documents हरु PDF Format मा हुन ुपनछे | 

 
१२. मालथ उल्िेलित काया गरर सकेपछी आफुिाई प्राप्त Token प्रयोग गरर आिश्यक काम गना सलकनेछ | 

१३. लिधतुीय हस्ताक्षर कायान्ियन पश्चात आउन े समस्याहरुको समाधान तथा जानकारी लिधतुीय नक्शा पास (e-BPS) को 

िेबसाइट www.lsmcebps.gov.np मा जानकारी गराइन्छ र सोलह बमोलजम हुनेछ | 

 

कमुचारीले प्रयोग गिुु पिे विवध  

१. महानगरपालिकामा कायारत कमाचारर(केन्रीय तथा िडा कमाचारी)हरुिे समेत तोलकएको समय दलेि अलनिाया रुपमा 

लिधतुीय हस्ताक्षर प्रयोग गनुा पनछे | 

२. लिधतुीय हस्ताक्षर प्रयोग गनुा अगाडी मालथ इलन्जलनयरिे गनुा पन ेलिलधको बदुा नं ४ र ५ सम्बलन्धत सबै कमाचारीिे समेत गनुा 

पनेछ | 

  

http://www.lsmcebps.gov.np/

