प्रदेश याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड 5) हे टौंडा, भकवानऩुय, वैशाख २३ गते, २०७८ सार (सङ्ख्मा २

बाग 2
प्रदे श सयकाय

बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना
ववद्युतीम भाध्मभफाट मातामात ऺेत्रको सेवा प्रवाह तथा याजस्व ब ुक्तानी
तनमभावरी, २०७8

फागभती प्रदे शतबत्रका मातामात कामाारमफाट सेवाग्राहीरे आफ्नो सवायी
साधन तथा सवायी चारक अनुभततऩत्रसॉग सम्फशन्त्धत ववतबन्त्न शीषाक

अन्त्तगातका याजस्व मातामात कामाारमभै गई ततनुा फुझाउनु ऩने अवस्थाराई

व्मवशस्थत तुल्माउन वाञ्छनीम बएकारे ववद्युतीम भाध्मभफाट नै याजस्वको
ब ुक्तानी स्वीकाय गयी सेवा

प्रवाहराई तछटो

छरयतो, प्रववतधभैत्री

य

प्रबावकायी फनाउन आवश्मक बएकोरे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मस्था
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ऐन, 2075 को दपा 221 रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी फागभती
प्रदे श सयकायरे दे हामका तनमभहरु फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द-१
1.

प्रायशम्बक

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी तनमभहरुको नाभ "ववद्युतीम

भाध्मभफाट मातामात ऺेत्रको सेवा प्रवाह तथा याजस्व ब ुक्तानी
तनमभावरी, २०७8" यहेको छ।

(२) मो तनमभावरी प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाश बएको

2.

तभततदे शख रागू हुनेछ ।

ऩरयबाषा् ववषम य प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस तनमभावरीभा,-

(क) "ऐन" बन्नारे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन,
2075 सम्झनु ऩछा ।

(ख) "फीभक"

बन्नारे

फीभा

ऐन फभोशजभ

दताा बएको

सङ्गदठत सॊ स्था सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे ऩुनतफाभकराई
सभेत जनाउॉ छ ।

(ग) "फीभारेख" बन्त्नारे मस तनमभावरी अन्त्तगात सूचना
प्रणारीभा

आफद्ध

बएका

फीभारेखराई सम्झनु ऩछा ।

(घ) "ब ुक्तानी

वऩएसवऩ)"

सेवा

प्रदामक

बन्त्नारे

फीभकहरुरे

(ऩेभेन्त्ट

ववद्युतीम

सतबास

जायी

भाध्मभफाट

गने

प्रोबाईडयब ुक्तानी

सम्फन्त्धी कायोफाय गना नेऩार याष्ट्र फैंकफाट स्वीकृतत
प्राप्त सॊ स्थाराई सम्झनु ऩछा ।

(ङ) "ब ुक्तानी

सेवा

सञ्चारक

(ऩेभेन्त्ट

सतबास

अऩये टय-

वऩएसओ)" बन्नारे ब ुक्तानी सम्फन्त्धी कामाको सञ्चारन,
तनमन्त्त्रण,

शलरमरयङ
2

गने

उद्देश्मरे

स्थाऩना

बएको
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नेऩार याष्ट्र फैंकफाट स्वीकृत प्राप्त सॊस्थाराई सम्झनु
ऩछा ।

(च) "बेटघाट

व्मवस्थाऩन

प्रणारी"

बन्नारे

कामाारमभा

उऩरब्ध

सभमतबत्र

सेवाग्राहीरे

आपूरे प्राप्त गना चाहेको सेवा आफ्नो अनुकूर सभमभा
सम्फशन्त्धत

ववद्युतीम

प्रणारी भापात टोकन तरई सेवा तरने गयी भन्त्त्रारमरे
तमाय गये को प्रणारीराई सम्झनु ऩछा।

(छ) "भन्त्त्रारम" बन्त्नारे फागभती प्रदे शको बौततक ऩूवााधाय
ववकास भन्त्त्रारम सम्झनु ऩछा।

(ज) "मातामात

कामाारम"

बन्त्नारे

मातामात

व्मवस्था

कामाारम, मातामात व्मवस्था कामाारम सवायी चारक

अनुभततऩत्र, मातामात व्मवस्था सेवा कामाारम सम्झनु
ऩछा य सो शब्दरे

प्रदे श सवायी तथा मातामात

व्मवस्थाऩन गने अन्त्म कामाारम सभेतराई जनाउॉछ ।

(झ) "याजस्व" बन्त्नारे फागभती प्रदे श सयकायरे जायी गये को

आतथाक ऐन कानून फभोशजभ राग्ने सवायी साधन कय,

सवायी चारक अनुभततऩत्र दस्तुय, फाटो इजाजत ऩत्र
दस्तुय, आवेदन शुल्क, नवीकयण शुल्क, जरयफाना,
ऩयीऺा शुल्क, फेरुजु रगामत अन्त्म दस्तुय तथा शुल्क
एवॊ प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५
य सो अन्त्तगातका तनमभावरी, तनदे शशका, कामाववतध तथा

भाऩदण्ड फभोशजभ राग्ने कुनै प्रकायको शुल्क वा
जरयफानाराई सम्झनु ऩछा।

(ञ) "ववद्युतीम कायोफाय सङ्केत नम्फय (ईफीऩी)" बन्नारे

याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (आयएभआईएस)
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फाट तसशजात ववद्युतीम कायोफाय सङ्केत नम्फयराई सम्झनु
ऩछा ।

(ट) "ववद्युतीम सवायी दताा प्रणारी" बन्त्नारे भन्त्त्रारमफाट
ववकास गरयएको फागभती प्रदे शभा सञ्चारन हुने सवायी

साधन सम्फन्त्धी सेवा प्रवाहराई ववद्युतीम भाध्मभफाट

सञ्चारन गने सफ्टवेमय प्रणारीराई सम्झनु ऩछा य सो

शब्दरे मातामात व्मवस्था ववबागफाट सञ्चातरत केन्त्रीम

प्रणारीसॉग तथ्माङ्क सेमरयङ गना सलने प्रणारीराई सभेत
जनाउॉ छ ।

(ठ) "सूचना प्रणारी" बन्त्नारे सवायी साधन य सो को

आवागभन सम्फन्त्धी सूचना तथा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन गना
भन्त्त्रारमरे तमाय गने मातामात व्मवस्थाऩन सूचना
प्रणारी

(ट्रान्त्सऩोटा म्मानेजभेन्त्ट

(वट.एभ.आई.एस.))

इन्त्पयभेसन

तसस्टभ

राई सम्झनु ऩछा य मस प्रणारीरे

सवायी साधनसॉग सम्फशन्त्धत ववतबन्न शीषाक अन्त्तगातका

याजस्वको वववयण, ववद्युतीम ब ुक्तानी, ववद्युतीम सवायी
दताा प्रणारी,

अनराइन सवायी

चारक

अनुभततऩत्र

प्रणारी, बेटघाट व्मवस्थाऩन रगामत भन्त्त्रारमरे तमाय
गये को एकीकृत प्रणारीराई सभेत जनाउॉ छ।
ऩरयच्छे द-२

3.

सूचना प्रणारी

सूचना प्रणारी तमाय गने् (१) भन्त्त्रारमरे कामाारमफाट हुने सेवा
प्रवाह य याजस्व सॊ करनराई व्मवशस्थत गना सूचना प्रणारी तमाय
गनेछ ।

4
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(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको सूचना प्रणारीभा याजस्व

सम्फन्त्धी वववयण प्रदे श आतथाक ऐन वा प्रदे श सयकायरे कुनै
सभमभा तनणाम गयी ऩरयवतान गये का दयहरूराई सभेत भन्त्त्रारमरे
अध्मावतधक गनेछ।

(३) भन्त्त्रारमरे ववद्युतीम सवायी चारक अनुभततऩत्र तथा

सवायी दताा प्रणारीराई सभेत सूचना प्रणारीभा आफद्ध गना
सलनेछ।

(४) सूचना प्रणारीभा सवायी धनीरे सवायी दताा नम्फय

तथा सवायी चारक अनुभततऩत्र फाहकरे चारक अनुभततऩत्र नम्फय
वा आवेदन नम्फय याखी बएको वववयण हेन ा य वप्रन्त्ट गना तभल्ने

तथा सोही वववयणका आधायभा सवायी चारक अनुभततऩत्र वाहक

वा सवायी धनीरे ततना फाॉकी याजस्व यकभ सूचना प्रणारीफाट
स्वचातरत रुऩभा वहसाफ गयी ववद्युतीम ब ुक्तानी गना तभल्ने व्मवस्था
गनेछ।

(5) सूचना प्रणारीभा सेवाग्राहीरे सवायी साधनको वववयण

प्रववष्ट गना तथा भन्त्त्रारम वा कामाारमरे सेवाग्राहीफाट सवायीको
वववयण भाग गना एवॊ सम्फशन्त्धत कामाारमरे प्रववष्ट गना सलनेछ।

(६) उऩतनमभ (5) फभोशजभ सूचना प्रणारीभा प्राप्त

वववयणराई रुजु तथा अद्यावतधक गयी सोको अतबरेख कामाारमरे
सुयशऺत याख्नु ऩनेछ।

(7) सूचना प्रणारीभा सेवाग्राही स्वमभरे नै आफ्नो सवायी

साधन तथा अनुभततऩत्रको दताा, नवीकयण, जरयफाना, उल्रङ्खघन
तथा याजश्व फाॉकी वलमौताको शस्थतत आददको वववयण हेन ा तभल्ने

गयी “नागरयक एप्स” तथा सम्फशन्त्धत ब ुक्तानी सेवा प्रदामकको
भोवाइर एप्स तथा वेफ ऩोटार भापात जानकायी ददन तभल्ने गयी
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फीर वप्रजेन्त्टेसनको एऩतरकेशन प्रोग्रातभङ्ग इन्त्टयपेस (एऩीआई) को
व्मवस्था गनेछ ।
सयकायी

(8) नेऩार प्रहयी तथा सवायी अनुगभन गने
तनकामराई

सवायी

साधन

तथा

अनुभततऩत्र

अन्त्म
दताा,

नवीकयण, जरयफाना, उल्रङ्खघन तथा याजस्व फाॉकी वलमौताको

शस्थतत आददको ववस्तृत वववयण हेन ा तभल्ने गयी प्रणारीको ववकास
गरयने छ ।

(9)

सूचना

प्रणारी

भहारेखा

तनमन्त्त्रक

कामाारमरे

सञ्चारन गये को याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीसॉग आफद्ध
हुनेछ ।

(10)

सूचना

प्रणारीरे

स्वचातरत

रुऩभा

आयएभआईएसफाट इतफऩी नम्फय सवहतको अनुसूची-1 फभोशजभको
याजस्व बौचय तसजाना गनेछ ।
(11)

सेवाग्राहीरे

भहारेखा

तनमन्त्त्रक

कामाारमको

ववद्युतीम ऩोटार (rajaswa.fcgo.gov.np) फाट याजस्व ततना चाहेभा
आयएभआईएसफाट इतफऩी नम्फय सवहतको अनुसूची-२ फभोशजभको
याजस्व बौचय तसजाना गनेछ ।

(१2) उऩतनमभ (१०) य (११) फभोशजभ तसजाना बएको

बौचयफाट सेवाग्राहीरे ववद्युतीम भाध्मभफाट ब ुक्तानी गना सलनेछ ।

(13) उऩतनमभ (१२) फभोशजभ ब ुक्तानी गये ऩश्चात

सूचना प्रणारीफाट अनुसूची-३ फभोशजभको ढाॉचाभा बौचयको तनस्सा

प्राप्त हुनेछ ।मस्तो तनस्सा मातामात व्मवस्था कामाारमफाट जायी
बएको तफर सयह भातननेछ ।

(14) उऩतनमभ (1३) फभोशजभको तनस्सा वा तनस्साभा

उल्रेशखत वववयण तरई सेवाग्राही कामाारमभा सेवा तरन आएभा

कामाारमरे याजस्व व्मवस्थाऩन प्रणारीभा बएको वववयण मवकन
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गयी सेवा प्रदान गनेछ । मसयी सेवा प्रदान बएऩतछ उक्त
बौचयफाट ऩुन् सेवा तरन नसलने व्मवस्था सूचना प्रणारीरे
गनेछ।

(१5) सेवाग्राहीरे ववद्युतीम भाध्मभफाट ब ुक्तानी गये को

याजस्वको वववयण सूचना प्रणारीभा स्वचातरत रुऩभा अद्यावतधक
हुनछ
े ।

4.

(16) भन्त्त्रारमरे तमाय गये को सूचना प्रणारी अनुसूची-४

फभोशजभ हुनेछ ।

सूचना प्रणारीभा आफद्ध गनुा ऩने् (१) भन्त्त्रारमरे सम्फशन्त्धत

कामाारमको याजस्व सॊकरन गना अनुभतत प्राप्त फैं कराई सूचना
प्रणारीभा आफद्ध गनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ सूचना प्रणारीभा आफद्ध

बएका सम्फशन्त्धत कामाारमको याजस्व सॊ करन गना अनुभतत प्राप्त
फैङ्करे ववद्युतीम य प्रत्मऺ दुवै भाध्मभफाट सॊ कतरत याजस्वको

शीषाकगत वववयण दै तनक, साप्तावहक, भातसक, चौभातसक, अधावावषाक
य वावषाक वववयण कामाारमगत रुऩभा भन्त्त्रारम/कामाारमराई
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

(३) सूचना प्रणारीराई आवश्मकतानुसाय अन्त्म सयकायी

कामाारमको प्रणारीसॉग अन्त्तय-आफद्धता गना सवकनेछ ।

(४) सूचना प्रणारी फीभकहरुको प्रणारीसॉग सभेत अन्त्तय-

आफद्ध हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-३

5.

ववद्युतीम ब ुक्तानी भाध्मभ य प्रविमा

ववद्युतीम ब ुक्तानीको भाध्मभ् याजस्व ब ुक्तानीको रातग दे हाम
फभोशजभको ववद्युतीम भाध्मभको प्रमोग गना सवकनेछ्(क) भोफाइर फैं वकङ्ग,
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(ख) ईन्त्टयनेट फैं वकङ्ग,

(ग) यावष्ट्रम तथा अन्त्तयाावष्ट्रम ब ुक्तानी काडा (डेववट वा िेतडट
काडा),

(घ) ई-भनी (वारेट्स),

(ङ) अन्त्तय फैं क ब ुक्तानी (वास्तववक सभम ब ुक्तानी प्रणारी,
6.

यावष्ट्रम ब ुक्तानीद्वाय य अन्त्तय फैं वकङ्ग ब ुक्तानी आफद्धता)।

ववद्युतीम ब ुक्तानीको प्रविमा् (१) याजस्व ब ुक्तानीका रातग याजस्व
व्मवस्थाऩन

सूचना

प्रणारीसॉग

आफद्ध बएको

सूचना

प्रणारी

(tmis.bagamati.gov.np) फाट वा सो नबए याजस्व ब ुक्तानी गने
ववद्युतीम ऩोटार (rajaswa.fcgo.gov.np) फाट याजस्व जम्भा गने

व्मशक्त वा तनकाम वा कामाारमरे तनमभ 3 को उऩतनमभ (1१)
फभोशजभ याजस्व बौचय तसजाना गनुा ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तसजाना बएको याजस्व

बौचयको जानकायी सूचना प्रणारी भापात याजस्व व्मवस्थाऩन
सूचना

प्रणारीफाट

छनौट

गये को

सञ्चारकराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

ववद्युतीम

ब ुक्तानी

सेवा

(३) ववद्युतीम ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकराई याजस्व बौचयभा

याजस्व आजान गने कामाारमको नाभ, कामाारम कोड, ईफीऩी

नम्फय, याजस्व ब ुक्तानी गने व्मशक्त वा तनकामको नाभ, सवायी
दताा नम्फय/सवायी चारक अनुभततऩत्र नम्फय, याजस्व शीषाक,

शीषाकगत याजस्व यकभ, याजश्व जम्भा हुने फैंक य खाता नम्फय
तथा भहारेखा तनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रक

कामाारमरे तोकेका अन्त्म वववयणहरू प्राप्त हुने गयी व्मवस्था गनुा
ऩनेछ ।
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(४)

याजस्व

जम्भा

गने

व्मशक्त

वा

तनकामरे

जुन

प्रणारीफाट याजस्व ब ुक्तानी गये को हो सोही प्रणारीफाट तनमभ 3
को उऩतनमभ (13) फभोशजभ बौचयको तनस्सा प्राप्त गनेछ।

(५) याजस्व ब ुक्तानी गने सूचना प्रणारीफाट याजस्व

ब ुक्तानीको रातग प्राप्त सूचनाको आधायभा ब ुक्तानी सेवा सञ्चारक
सॊ स्थारे ब ुक्तानीको रातग याजस्व सङ्करन गने फैं कभा ववद्युतीम
भाध्मभफाट ब ुक्तानी सम्फन्त्धी सूचना ऩठाउनु ऩनेछ ।

तय उऩतनमभ (१), (२), (३) य (४) फभोशजभको

प्रविमा ऩूया नगयी सोझै यकभ याजस्व खाताभा ऩठाउन ऩाइने
छै न।

(६) ववद्युतीम ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकरे ऩठाएको ब ुक्तानी

सम्फन्त्धी सूचनाको आधायभा सम्फशन्त्धत याजस्व सङ्करन गने फैं करे
याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा याजस्व सङ्करन बएको
अतबरेख गनुा ऩनेछ ।

(७) याजस्व आजान गने फैं कको सूचनाको आधायभा

याजस्व व्मस्थाऩन सूचना प्रणारीभा आवद्ध बएको सूचना प्रणारी य
सो नबए याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीफाट याजस्व प्राप्त
बएको सूचना कामाारमरे
गनेछ।

स्वचातरत रूऩभा प्रणारीफाट प्राप्त

(८) कामाारमरे याजस्व जम्भा बएको सूचना प्राप्त गये ऩतछ

प्रणारीफाटै याजस्वको रेखाङ्कन गनुा ऩनेछ ।

(९) ब ुक्तानी सेवा सञ्चारक सॊ स्था य याजस्व सङ्करन गने

फैं क फीच हुने कायोफायको सभामोजन सम्फशन्त्धत फैं क य त्मस्तो
सॊ स्थाफीच बएको सम्झौता फभोशजभ हुनेछ।
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तय

मसयी

सम्झौता

बएको

फैङ्करे

अनुभतत

ऩाएको

कामाारमको याजस्व फाहेक अन्त्म कामाारमको याजस्व ववद्युतीम
प्रणारीफाट फुझाउन ऩाउने छै न ।

(१०) ब ुक्तानी सेवा सञ्चारक सॊ स्था य याजस्व सङ्करन

गने फैङ्कफीच बएको सम्झौताको प्रतततरवऩ भहारेखा तनमन्त्त्रक

कामाारम, नेऩार याष्ट्र फैङ्क य प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रक कामाारमराई
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

(११) ववद्युतीम ब ुक्तानी सम्फन्त्धी प्रविमा सञ्चारन य

सूचना प्रवाह अनुसूची-५ फभोशजभको ढाॉचाभा हुनछ
े ।
ऩरयच्छे द-४

7.

ववद्युतीम ब ुक्तानीभा सॊ रग्न तनकामको काभ य कताव्म

ववद्युतीम ब ुक्तानीभा सॊरग्न तनकामको काभ य कताब्म् (1) सॊ घीम
तनकाम य नेऩार याष्ट्र फैङ्कको काभ य कताव्मको हकभा नेऩार
सयकाय

स्वीकृत

भशन्त्त्रऩरयषदफाट

याजस्व

व्मवस्थाऩन

सूचना

प्रणारी (रयबेन्त्मू म्मानेजभेन्त्ट ईनईयभेसन तसष्टभ-आयएभआईएस)
भा ववद्युतीम ब ुक्तानी सम्फन्त्धी सेवा प्रदामक सॊ स्थाराई आफद्ध गने

तनदे शशका, 2077 भा उल्रेख बए फभोशजभ हुनेछ य प्रदे श
तनकामको हकभा दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) प्रदे श आतथाक भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम्
(1) ववद्युतीम

ब ुक्तानी

सम्फन्त्धी

ववषमभा

अथा

भन्त्त्रारम, नेऩार याष्ट्र फैङ्क, भहारेखा तनमन्त्त्रक

कामाारम, प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रक कामाारम य
प्रदे श

रेखा

इकाई

कामाारमसॉग

आवश्मक

याजस्वसॉग

सम्फशन्त्धत

सभन्त्वम य सहजीकयण गने ,

(2) मस

तनमभावरीको

ववषमको नीतत तथा कानून तजुभ
ा ा कामाान्त्वमन,
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तनमभन एवॊ सूचना प्रणारीको प्रततवेदनको ढाॉचा
रगामतका ववषमभा आवश्मक व्मवस्था गने ,

(3) सूचना प्रणारीभा सम्फशन्त्धत यहने फीभा तथा
फीभा व्मफसामको व्मवस्थाऩन य तनमभन गने।

(ख) भन्त्त्रारम, तनदे शनारम, आमोजना/इकाई, कामाारम्

(1) सूचना प्रणारी सञ्चारन, तनमभन, तनमन्त्त्रण,

सुयऺण, अध्मावतधक, ऩरयभाजान तथा अन्त्तय
प्रणारी आफद्धता य सोका रातग आवश्मक
ऩूवााधाय, सॊ स्थागत एवॊ सॊ यचनागत व्मवस्था
गने,

(2) सेवा प्रवाहराई सहजीकयण गना आवश्मक ऩने

अन्त्म सहामक प्रणारीहरुको ववकास गयी सूचना
प्रणारीभा आफद्ध गना सलने,

(3) भन्त्त्रारमरे

सयोकायवारा

तनकामसॉग

आवश्मकतानुसाय सञ्चाय, सभन्त्वम य सहकामा
गने,

(4) सेवा प्रवाह गना तथा याजस्व सङ्करन गना
भन्त्त्रारमरे तमाय गये को सूचना प्रणारीराई
नेऩार सयकायको याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना
प्रणारीसॉग आफद्ध गने,

(5) याजस्वको रेखाको रातग याजस्व व्मवस्थाऩन
सूचना प्रणारीराई अतनवामा प्रमोग गने/गयाउने,

(6) याजस्व यकभ सम्फशन्त्धत कामाारमको कामाारम
कोडभा दाशखरा बएऩतछ कामाारमरे सूचना

प्रणारीको वववयणको आधायभा सेवाग्राहीराई
सेवा प्रदान गने,
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(7) भन्त्त्रारमरे सूचना प्रणारीफाट प्राप्त हुने याजस्व
रगामत

सफै

वकतसभका

एकीकृत प्रततवेदन तमाय गने ।

प्रततवेदनहरुको

(ग) याजस्व सङ्करन गने वाशणज्म फैङ्क्

(1) नेऩार याष्ट्र फैङ्कफाट स्वीकृतत प्राप्त ब ुक्तानी सेवा
सञ्चारक
व्मवस्था

सॊ स्थासॉग

गरयएको

फैङ्क

याजस्व

सुयऺणको

सभेत

सङ्करन सम्फन्त्धी

सम्झौता सवहत प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रक कामाारम

भापात भहारेखा तनमन्त्त्रक कामाारमभा अनुयोध
गने,

(2) ववद्युतीम ब ुक्तानीभा बएको कायोफायफाट याजस्व
व्मवस्थाऩन

सूचना

प्रणारीभा

कायोफायभा

अवयोध

बई यकभ

यकभ

जम्भा

नबएसम्भ याजस्व ब ुक्तानी बएको नभातनने हुॉदा
जम्भा

हुन

नसकेभा ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकसॉग सभन्त्वम
गयी याजस्व खाताभा यकभ जम्भा गने,

(3) ववद्युतीम ब ुक्तानी

सेवा सञ्चारकरे

ऩठाएको

ब ुक्तानी सम्फन्त्धी सूचनाको आधायभा याजस्व
व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा प्रातप्तको सूचना
ऩठाउने।

(घ) ववद्युतीम ब ुक्तानी सम्फन्त्धी सेवा सञ्चारक ववत्तीम सॊ स्था्

(1) याजस्वको कायोफाय गना स्वीकृत प्राप्त फैङ्कसॉग
सम्झौता

गयी

सोको

जानकायी

भहारेखा

सम्झौताको

छामाॉप्रतत

तनमन्त्त्रक कामाारम य नेऩार याष्ट्र फैङ्कराई
गयाउने

भन्त्त्रारम,

तथा
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तथा
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भन्त्त्रारम य प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रक कामाारमराई
सभेत उऩरब्ध गयाउने,

(2) याजस्व

जम्भाकताा

व्मशक्त

तथा

तनकामरे

आफ्नो सॊ स्था भापात गये को ब ुक्तानी सभमभा

याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा जम्भा हुन
नसकी

याजस्व

जम्भा

गने

व्मशक्त

तथा

तनकामराई तसजाना हुने दावमत्वको सभाधानको
फाये भा सम्झौताभा उल्रेख गने,

(3) आफ्नो सॊ स्था भापात गये को ब ुक्तानीभा अवयोध
बई सम्फशन्त्धत फैङ्कको याजस्व खाताभा यकभ

जम्भा हुन नसकेभा फैङ्कसॉग सभन्त्वम गयी यकभ
जम्भा हुने व्मवस्था गने।

(ङ) याजस्व जम्भा गने व्मशक्त वा तनकाम्

(1) सूचना प्रणारी (tmis.bagamati.gov.np) भापात

वा सो नबए याजस्व ब ुक्तानी गने ववद्युतीम
ऩोटार

ब ुक्तानी

(rajaswa.fcgo.gov.np) फाट
सेवा

सञ्चारक

सॊ स्थाफाट

ववद्युतीम

सङ्करन गने फैङ्कभा सोझै यकभ फुझाउने,

(2) सूचना

प्रणारी

याजस्व

(tmis.bagamati.gov.np)

भा

वववयण बरयसकेऩतछ ववद्युतीम कायोफाय सङ्केत
नम्फय

(इफीवऩ)

सवहतको

तनमभ

6

को

उऩतनमभ (1) फभोशजभको फैङ्क बौचय प्राप्त
गने,

(3) ववद्युतीम ब ुक्तानी भापात यकभ ब ुक्तानी गदाा
आफ्नो

खाताभा

व्मारेन्त्स

घटे

ताऩतन

कामाारमको कोडभा सयकायी कायोफाय गने फैङ्क
13
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य

याजस्व

व्मवस्थाऩन

सूचना

प्रणारी

(आयएभआईएस) भा यकभ दाशखरा नबई सेवा
प्राप्त गना नसवकने हुॉदा तनमभ 6 को उऩतनमभ
(4) फभोशजभको बौचय प्राप्त गने,

(4) ववद्युतीम ब ुक्तानीभा यकभ ट्रान्त्सपय हुन नसके
वा ट्रान्त्सपय बएको यकभ सयकायी कायोफाय

गने फैङ्क य याजस्व व्मफस्थाऩन सूचना प्रणारी
(आयएभआईएस)

भा

जम्भा

सम्फशन्त्धत फैं कसॉग सभन्त्वम गने।

हुन

नसकेभा

(च) प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदे श रेखा एकाई
कामाारम्

(1) शजल्राशस्थत

कामाारमहरूभा

जम्भा

बएको

याजस्वको वववयण फैङ्कफाट प्राप्त गदाा ववद्युतीम
ब ुक्तानी

रगामतका

सफै

वववयण

(फैङ्क

स्टे टभेन्त्ट) याजस्व सॊ करन गने फैङ्कफाट प्राप्त
गने,

(2) याजस्व सॊ करन गना स्वीकृत प्राप्त फैङ्कराई
कामाारमको कोड नम्फय, याजस्व शीषाक नम्फय
तथा खाता नम्फय याजस्व व्मफस्थाऩन सूचना
प्रणारीभा अद्यावतधक
तनमन्त्त्रक

अद्यावतधक गने,

गनुऩ
ा ने

कामाारमसॉगको

बए

भहारेखा

सभन्त्वमभा

(3) याजस्व सॊ करन गने फैङ्क तथा ब ुक्तानी सेवा
सञ्चारक

सॊ स्थासॉग

सहमोग गने ।
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ऩरयच्छे द-5

8.

फीभक तथा फीभारेख सम्फन्त्धी व्मवस्था

फीभक सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) भन्त्त्रारमरे प्रदे श सवायी तथा

मातामात व्मवस्था ऐन, 2075 फभोशजभ फीभारेख गना इच्छु क
फीभकराई सूचीकृत गना अनुसूची-६ फभोशजभको ढाॉचाभा सात ददने
सूचना प्रकाशन गनेछ ।
(२)

इच्छु क

फीभकरे

उऩतनमभ

(1)

फभोशजभको

सूचनाको म्मादतबत्र अनुसूची-७ फभोशजभको ढाॉचाभा तनवेदन ददनु
ऩनेछ ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ तनवेदन प्राप्त बए ऩश्चात

भन्त्त्रारमरे प्राप्त तनवेदन य ऩेश बएका कागजातहरू रुजु गयी

उऩमुक्त दे शखएका फीभकको सूची प्रकाशन गयी सम्झौताका रातग
सात ददने सूचना ददनु ऩनेछ ।

(४) भन्त्त्रारमरे उऩतनमभ (3) फभोशजभको म्मादतबत्र

सम्झौता गना आएका फीभकसॉग सम्झौता गयी सेवा प्रवाह गना
स्वीकृतत ददनेछ ।

(५) भन्त्त्रारमरे आवश्मकतानुसाय जुनसुकै फखत मस

तनमभ फभोशजभको प्रविमा ऩूया गयी थऩ फीभकहरुराई सूचना
प्रणारीभा आफद्ध गना सलनेछ ।

(६) मस तनमभभा जुनसुकै कुया रेशखएको बएताऩतन सेवा

प्रवाह सन्त्तोषजनक नबएभा भन्त्त्रारमरे जुनसुकै फखत सम्झौता यद्द
गना सलनेछ ।

तय फीभकरे सम्झौताफाट अरग हुन चाहेभा तीन भवहना

अगावै भन्त्त्रारमराई तरशखत जानकायी ददनु ऩने छ ।

(७) सेवाग्राहीरे फीभक कम्ऩनीको भोफाइर एप्स तथा

वेफ तरॊ कफाट ब ुक्तानी तरएऩतछ जायी बएका फीभारेखको सॊ केत
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नॊ., सम्फशन्त्धत सवायीको वववयण, सवायी धनीको नाभ, फीभा भान्त्म

अवतध य तोवकएका अन्त्म वववयण फीभारेख जायी बएकै फखतभा
(अनराईन रयमर टाईभ फेतसस) एशप्रकेशन प्रोग्रातभङ्ग इन्त्टयपेस

(ए.ऩी.आई.) भापात नै सूचना प्रणारीभा आफद्ध गयी प्रवववष्ट हुने
व्मवस्था तभराउनु ऩनेछ ।

(८) मस तनमभ फभोशजभ सेवा प्रदान गने फीभकरे सूचना

प्रणारीभा जोतडने िभभा कुनै आतथाक व्ममबाय राग्ने बएभा
सम्फशन्त्धत फीभकरे व्महोनुा ऩनेछ ।

(९) सवायी दताा प्रभाणऩत्र नवीकयण, सवायी नाभसायी,

फाटो इजाजतऩत्र जायी तथा नवीकयणको रातग फीभारेखको भान्त्म
सॊ केत नम्फय सूचना प्रणारीभा प्रववष्ट नगयी सेवाग्राहीरे उशल्रशखत

सेवाको दस्तुयको ववद्युतीम ब ुक्तानी य सेवा प्रवाह गना सवकने
छै न।

ऩरयच्छे द-6

9.

सेवा प्राशप्तको प्रविमा

सेवा तरन कामाारमभा जानुऩने् (१) सेवाग्राहीरे सूचना प्रणारीभा

गई सेवा तरने कामाारम छनौट गयी दावमत्व फभोशजभको याजस्व
ब ुक्तानी गयी सम्फशन्त्धत कामाारमभा सेवा तरन जानु ऩनेछ ।

(२) कय गणनाको वववयण भन्त्त्रारमको सूचना प्रणारीभा

नदे शखएभा सम्फशन्त्धत सवायी धनीरे सम्फशन्त्धत कामाारमभा गई

आपूरे ततनुा फुझाउनुऩने कयको वववयण मवकन गयी याजस्व
ब ुक्तानी गनेछ ।

(३) उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभ सेवाग्राही सेवा तरन

जाॉदा बेटघाट व्मवस्थाऩन प्रणारी भापात जान सलनेछ ।

(४) सम्फशन्त्धत सेवाग्राहीरे कामाारमभा दाशखरा गनुा ऩने

याजस्व ऐनरे तोकेको म्मादतबत्र ववद्युतीम ब ुक्तानी गयी सोको
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प्रभाण तरई एक भवहनातबत्र सम्फशन्त्धत कामाारमभा गई आफ्नो
कागजात वववयण प्रभाशणत गयी सलनु ऩने छ।

(५) उऩतनमभ (४) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएता

ऩतन सेवाग्राहीरे ववद्युतीम भाध्मभफाट ब ुक्तानी गये को याजस्वसॉग
सम्फशन्त्धत सेवा सोही आतथाक वषा (असाय भसान्त्त) तबत्र सम्ऩन्त्न
10.

गयी सकेको हुनऩु नेछ ।

याजस्व दाशखरा बएको मवकन गये य भात्र सेवा प्रवाह गने्
(1) सेवाग्राहीरे ततये को याजस्वको वववयण कामाारमरे सूचना

प्रणारीफाट मवकन गयी प्रचतरत कानून फभोशजभ सेवा प्रवाह गनुा
ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ सूचना प्रणारीरे गणना गये

फभोशजभ दाशखरा गये को याजस्व सेवाग्राहीरे आफ्नो सवायी साधन
सम्फन्त्धी वववयण पयक प्रववष्ट गये को कायणफाट वा अध्मावतधक
वववयण बन्त्दा कभ याजश्फ ब ुक्तानी
11.

जरयफाना प्रचतरत कानून फभोशजभ हुनेछ ।

गये को कायणफाट हुने

सेवा प्रवाहभा फाधा नऩने् मस तनमभावरीभा अन्त्मत्र जुनसुकै
कुया

रेशखएको

बएता

ऩतन

सेवाग्राहीरे

ववद्युतीम भाध्मभफाट

ब ुक्तानी नगयी भन्त्त्रारमरे सूचीकृत गये का जुनसुकै फैं क तथा
ववत्तीम सॊ स्थाहरूभा याजस्व दाशखरा गये को सलकरै बौचय तरई
आएभा कामाारमराई सेवा प्रवाह गना फाधा ऩने छै न ।
ऩरयच्छे द-7

12.

गुनासो व्मवस्थाऩन य वववाद सभाधान

गुनासो व्मवस्थाऩन् (1) ववद्युतीम भाध्मभफाट याजस्वको ब ुक्तानी
गने गयाउने कामाका रातग फैङ्क य ब ुक्तानी

सेवा सञ्चरकफीच

बएको सम्झौता अनुसाय ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकरे आफ्नो काभ,

कताव्म, शजम्भेवायी वा दावमत्व तनवााह नगये को वा सेवाग्राहीहरुको
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ब ुक्तानी

गुनासो

सेवा

सञ्चारकफाट

सम्फोधन

हुन

नसकेभा

सम्फशन्त्धत कामाारम, फैङ्क तथा सञ्चारक य सेवाग्राही फीच छरपर
गयी कामाारमरे सभस्मा सभाधान गनेछ।
नसकेभा

(2)

उऩतनमभ

सम्फशन्त्धत

(1)

फभोशजभ

कामाारमरे

गुनासो

सभस्माको

सभाधान

व्महोया,

हुन

उऩरब्ध

प्रभाण य याम सवहत भन्त्त्रारमभा गुनासो व्मवस्थाऩनका रातग
रेखी ऩठाउनेछ ।

(3) उऩतनमभ (2) फभोशजभ कामाारमफाट रेखी आएका

गुनासोको
13.

सन्त्दबाभा

सम्फशन्त्धत

ऩऺहरूसॉग

छरपर

भन्त्त्रारमरे सतभतत गठन गयी गुनासो व्मवस्थाऩन गनेछ ।

गयी

वववाद सभाधान् (1) भन्त्त्रारम, याजस्व सङ्करन गने फैङ्क य

ववद्युतीम ब ुक्तानी सेवा सञ्चारक वा फीभक वा सफ्टवेमय डेबरऩय
कम्ऩनीफीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा प्रचतरत भध्मस्थता ऐन,
2055 फभोशजभ प्रत्मेक ऩऺरे एक एक जना भध्मस्त तनमुक्त
गनेछन य त्मसयी तनमुक्त बएका भध्मस्थहरूद्वाया तनमुक्त तेस्रो
भध्मस्थरे भु्म भध्मस्थ बई काभ गनेछ ।

(2) उऩतनमभ (1) फभोशजभ तनमुक्त भध्मस्थताको वववाद

सभाधानको प्रविमा य तनणाम प्रचतरत भध्मस्थता कानून फभोशजभ
हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-8

14.

अततरयक्त

शता

अततरयक्त शता तथा फन्त्देज
तथा

फन्त्देज्

ब ुक्तानी

सेवा

सञ्चारकरे

मस

तनमभावरी अनुसाय सेवाग्राहीराई ववद्युतीम भाध्मभफाट याजस्वको
ब ुक्तानी गना गयाउनका रातग दे हामका अततरयक्त शता तथा
फन्त्देजहरु रागू हुनेछन्-

18

खण्ड ५) सङ्ख्मा २ प्रदे श याजऩत्र बाग २ तभतत २०७८।०१।२३

(क) ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकरे याजस्वको ब ुक्तानी गयाउॉ दा

सूचना प्रणारीभा यहेका तथ्माङ्क य वववयणको सुयऺाराई
उच्च

प्राथतभकताभा

याखी

ऩमााप्त

तभराई कामा सम्ऩादन गनुा ऩनेछ,

सुयऺा

व्मवस्था

(ख) सेवाग्राहीरे याजस्व ब ुक्तानी गरयसकेऩतछ सोको प्रभाण

स्वरुऩ ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकरे याजस्व ब ुक्तानी गये को

कायोफाय सॊ केत नम्फय सवहतको बौचय डाउनरोड हुने
प्रफन्त्ध तभराउनु ऩनेछ,

(ग) ववद्युतीम याजस्व सङ्करन गदाा ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकरे

तरने शुल्क सम्फन्त्धभा भन्त्त्रारम, आतथाक भातभरा तथा

मोजना भन्त्त्रारम, फैङ्क तथा ब ुक्तानी सेवा सञ्चारक फीच
आऩसी सभझदायीभा तम गरयनेछ,

(घ) ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकरे सेवाग्राहीको वहतराई ध्मानभा
याखी

सेवाग्राहीका

गुनासो

सुन्त्न य सोको तत्कार

सम्फोधन गना आवश्मक व्मवस्था गनुा ऩनेछ,

(ङ) ब ुक्तानी सेवा सञ्चारकफाट आफ्नो अतधकाय ऺेत्र बन्त्दा

फावहय गई कामा गये को, ठगी गये को वा हेरचेक्र्माई,
राऩयफाही वा असावधानी जस्ता कुनै कायणरे सूचना
प्रणारीभा कुनै हातन वा नोलसानी बएभा वा ब ुक्तानी

सेवा सञ्चारकफाट उऩयोक्त अनुसाय याजस्वको भस्मौट

बएभा त्मस्तो ऺतत, हातन वा नोलसानी फाऩतको ऺततऩूतता
प्रचतरत

कानून

व्महोनुा ऩनेछ।

फभोशजभ
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ऩरयच्छे द-9
15.

ववववध

मातामात

व्मवस्थाऩन सुधाय तथा

सम्फन्त्धभा् (१)

भन्त्त्रारमरे

सूचना

मातामात

प्रणारी

व्मवस्था

सवरीकयण

तथा

सूचना

प्रणारीराई व्मवशस्थत रुऩभा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गना
भन्त्त्रारम अन्त्तयगत मातामात व्मवस्थाऩन सुधाय तथा सूचना
प्रणारी सवरीकयण आमोजना/इकाई स्थाऩना गनेछ ।
(२)

उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

स्थाऩना

बएको

आमोजना/इकाई सञ्चारन गना आवश्मक जनशशक्त तथा स्रोत
साधनको प्रफन्त्ध भन्त्त्रारमरे गनेछ ।
(३)

मस

तनमभ

फभोशजभ

स्थाऩना

बएको

आमोजना/इकाईरे मस सम्फन्त्धभा ववतबन्न अध्ममन, अनुसन्त्धान,

सूचना प्रणारीको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, प्रणारी स्तयउन्नतत,
तथ्माङ्क

व्मवस्थाऩन,

सम्फन्त्धभा

तातरभ,

अन्त्म

ऺभता

कामािभ सञ्चारन गनेछ ।

उऩप्रणारीको
अतबवृवद्ध,

ववकास

तथा

अतबभुखीकयण

मस

जस्ता

(४) सूचना प्रणारीभा डाटा तडशजटाइजेसन, तथ्माङ्क एवॊ

अतबरेख प्रवववष्ट, अध्मावतधक गने कामा ऩयाभशा सेवाफाट गना
सलनेछ ।

(५)

16.

मस

तनमभ

फभोशजभ

स्थाऩना

बएको

आमोजना/इकाईरे भन्त्त्रारमफाट तोवकएका अन्त्म कामा गनेछ ।
प्रमोगकताा ऩुशस्तका सम्फन्त्धभा् सेवाग्राहीको

सहजताको

रातग

भन्त्त्रारमरे सूचना प्रणारी प्रमोग सम्फन्त्धी प्रमोगकताा ऩुशस्तका
(मुजय म्मानुअर) तथा आवश्मकता अनुसाय फायम्फाय सोतधने

प्रश्नहरू (एप.ए.लमू.), श्रव्मदृश्म साभग्री सभेत प्रकाशन य प्रसायण
गना सलनेछ ।
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17.

तनदे शशका अनुसाय हुन्े याजस्वको

ववद्युतीम ब ुक्तानीको अन्त्म

प्रविमा य व्मवस्था “याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा ववद्युतीम
ब ुक्तानी सम्फन्त्धी सेवा प्रदामक सॊ स्थाराई आफद्ध गने तनदे शशका,

18.

२०७७” अनुसाय हुनेछ।

फाधा अड्काउ पुकाउने् मस तनमभावरीको कामाान्त्वमनभा कुनै

फाधा अवयोध य अस्ऩष्टता आएभा तनमभावरीको व्मवस्था प्रततकूर
नहुने गयी भन्त्त्रारमरे फाधा अड्काउ पुकाउन सलनेछ ।
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अनुसूची-1

(तनमभ 3 को उऩतनमभ (10) सॉग सम्फशन्त्धत)

सूचना प्रणारीफाट तसशजात यकभ ब ुक्तानी गना फाॉकी तफर (बौचय) को ढाॉचा
प्रदे श सरकार

भौतिक पूर्ाा धार तर्कास मन्त्रालय
बागमिी प्रदे श
राजस्व बुझाउने भौचर

ग्राहक प्रति

भौचर वििरण
आवथि क िर्ि: २०../..

राजस्व बूझाउनेको वििरण
यु वनक आइ. वि.

कारोिार सं केत नम्बर: २०..-.......

नाम:

कायाि लय: कायाि लयको नाम (कोि नं.)

फोन:
नोटको तर्र्रण

चालक अनु मवतपत्र नं .
सिारी दताि नं .:
राजश्व शीर्ि क

वस.वस./हर्ि पािर/वकलोिाट:
िापत

िर्िः
सिारीको प्रकारः
शु ल्क

गणना

रकम

१०००

=

५००

=

१००

=

५०

=

२०

=

१०

=

५

=

२

=

तसक्का

=

जम्मा

=

जम्मा

☑ िपाईंले यो भौचर ......... बैं क को कुनै पतन शाखामा गई नगद भु क्तानी गनुा पनेछ र्ा कारोबार संकेि नम्बरको आधारमा अनलाइन मार्ाि् भु क्तानी गना सक्नुहुने छ | रकम
भु क्तानी गरे पश्चाि् भु क्तानीको तनस्सा र्ा कारोबार संकेि नं . तलई जु न कायाालय र सेर्ा छनौट गरी रकम भु क्तानी गरे क ो हो सोही कायाालयमा गई एक मतहनातभत्र र्ा एक
मतहनातभत्र आतथाक र्र्ा समाप्त हुने भएमा सोही आतथाक र्र्ा तभत्र सम्बन्धिि सेर्ा तलइ सक्नुपने छ । िर उक्त तमति भन्दा पछाति भु क्तानी गरे मा र्ा सेर् ा तलन गएमा
कायाालयले सेर्ा तदन बाध्य हुने छै न र सो को तजम्मे र्ार स्वयं सेर्ाग्राही हुने छ । राजस्व दान्धखला भएको रकम पतन तर्िाा हुने छै न । यस तबर्यमा कुनै उजु रबाजु र लाग्ने छै न |
(नोटः प्रमावणत/भु क्तानी भएको भौ ौँचर साविकमा यातायात व्यिस्था कायािलयबाट जारी हुने ईबील सरह मान्य हुने छ । )

प्रदे श सरकार

भौतिक पूर्ाा धार तर्कास मन्त्रालय
बागमिी प्रदे श
राजस्व बुझाउने भौचर

बैङ्क प्रति

भौचर वििरण
आवथि क िर्ि: २०../..

राजस्व बूझाउनेको वििरण
यु वनक आइ. वि.

कारोिार सं केत नम्बर: २०..-.......

नाम:

कायाि लय: कायाि लयको नाम (कोि नं.)

फोन:
नोटको तर्र्रण

चालक अनु मवतपत्र नं .
सिारी दताि नं .:
राजश्व शीर्ि क

वस.वस./हर्ि पािर/वकलोिाट:
िापत

िर्िः
सिारीको प्रकारः
शु ल्क

जम्मा

गणना

रकम

१०००

=

५००

=

१००

=

५०

=

२०

=

१०

=

५

=

२

=

तसक्का

=

जम्मा

=

☑ िपाईंले यो भौचर ......... बैं क को कुनै पतन शाखामा गई नगद भु क्तानी गनुा पनेछ र्ा कारोबार संकेि नम्बरको आधारमा अनलाइन मार्ाि् भु क्तानी गना सक्नुहुने छ | रकम
भु क्तानी गरे पश्चाि् भु क्तानीको तनस्सा र्ा कारोबार संकेि नं . तलई जु न कायाालय र सेर्ा छनौट गरी रकम भु क्तानी गरे क ो हो सोही कायाालयमा गई एक मतहनातभत्र र्ा एक
मतहनातभत्र आतथाक र्र्ा समाप्त हुने भएमा सोही आतथाक र्र्ा तभत्र सम्बन्धिि सेर्ा तलइ सक्नुपने छ । िर उक्त तमति भन्दा पछाति भु क्तानी गरे मा र्ा सेर् ा तलन गएमा
कायाालयले सेर्ा तदन बाध्य हुने छै न र सो को तजम्मे र्ार स्वयं सेर्ाग्राही हुने छ । राजस्व दान्धखला भएको रकम पतन तर्िाा हुने छै न । यस तबर्यमा कुनै उजु रबाजु र लाग्ने छै न ।
(नोटः प्रमावणत/भु क्तानी भएको भौ ौँचर साविकमा यातायात व्यिस्था कायािलयबाट जारी हुने ईबील सरह मान्य हुने छ । )
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अनुसूची - २

(तनमभ 3 को उऩतनमभ (11) सॉग सम्फशन्त्धत)

याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीफाट तसशजात यकभ ब ुक्तानी गना फाॉकी तफर
(बौचय) को ढाॉचा
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अनुसूची - ३

(तनमभ 3 को उऩतनमभ (13) सॉग सम्फशन्त्धत)

यकभ ब ुक्तानी बइसकेको तफर (बौचय) को ढाॉचा
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अनुसूची - ४

(तनमभ 3 को उऩतनमभ (16) सॉग सम्फशन्त्धत)
मातामात व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको ढाॉचा

TMIS
(MoPID)

VRS
Insura
nce
Compa

ePayment &
eServices
System

EDLRS
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RMIS
(FCGO)
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अनुसूची - ५

(तनमभ 6 को उऩतनमभ (११) सॉग सम्फशन्त्धत)

ववद्युतीम ब ुक्तानी सम्फन्त्धी प्रविमा य सूचना प्रवाहको ढाॉचा

२६

खण्ड ५) सङ्ख्मा २ प्रदे श याजऩत्र बाग २ तभतत २०७८।०१।२३

अनुसूची - ६

(तनमभ 8 को उऩतनमभ (1) सॉग सम्फशन्त्धत)

फीभकराई सूचीकृत हुन आव्हान गने सम्फन्त्धी सूचनाको ढाॉचा
प्रदे श सयकाय
बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौँडा
फीभकराई सूचीकृत हुन आव्हान गने सम्फन्त्धी सूचना
मातामात व्मवस्था कामाारम/मातामात व्मवस्था सेवा कामाारमफाट प्रवाह हुने
सेवाहरु मस भन्त्त्रारमरे तमाय गये को सूचना प्रणारी भापात सञ्चारन गना
रातगएकोरे प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ को ऩरयच्छे द-८
फभोशजभ फीभा गयाएय भात्र प्रदान गनुऩ
ा ने सेवाहरुको रातग उक्त प्रणारीभा आफद्ध
बई सेवा ददन इच्छु क फीभा कम्ऩनीहरुराई मो सूचना प्रकाशन बएको तभततरे
सात ददनतबत्र ववद्युतीम भाध्मभफाट मातामात ऺेत्रको याजस्व ब ुक्तानी तनमभावरी,
२०७8 को अनुसूची-७ फभोशजभको ढाॉचाभा आवश्मक कागजात सवहत सूचीकृत
हुन तनवेदन ऩेश गनुह
ा न
ु मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।
नोट: उशल्रशखत सूचनाको व्महोया भन्त्त्रारमरे मस तनमभावरीको अतधनभा यही

आवश्मक हे यपेय गयी प्रकाशन गना सलनेछ।

२७
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अनुसूची - ७

(तनमभ 8 को उऩतनमभ (2) सॉग सम्फशन्त्धत

फीभकरे सूचीकृत हुन ऩेश गने तनवेदनको ढाॉचा

तभतत् ………………………….

श्री बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम,
फागभती प्रदे श, हे टौँडा, भकवानऩुय ।

ववषम् सूचीकृत हुन ऩाऊॉ बन्ने फाये ।

मातामात व्मवस्था कामाारम/मातामात व्मवस्था सेवा कामाारमफाट प्रवाह हुने सेवाहरु भध्मे

प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ को ऩरयच्छे द-8 फभोशजभ फीभा गयाएय
भात्र प्रदान गनुऩ
ा ने सेवाहरुको रातग तहाॉ भन्त्त्रारमफाट तमाय गरयएको मातामात व्मवस्था

सूचना प्रणारीभा आफद्ध बई फीभा सम्फन्त्धी कामा गना इच्छु क बएकोरे तभतत ……………….

को ……………. यावष्ट्रम दै तनकभा प्रकाशशत सूचना अनुसाय सूचीकृत हुन आवश्मक सम्ऩूणा
कागजातहरु मसैसाथ सॊ रग्न याखी मो तनवेदन ऩेश गये को/गये का छु /छौँ ।
सूचना

प्रणारीभा

आफद्ध

बई

कामा

पभा/कम्ऩनी/सॊ स्थारे व्महोना भञ्जुय छ ।

गनाको

रातग

राग्ने

सम्ऩूणा

साथै सो

खचा

मस

सॊरग्न कागजातहरु्
१.

फीभा सतभततफाट फीभा व्मवसाम गना जायी बएको प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ।

३.

कय च ुक्ता प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ।

२.
४.
५.

पभा/कम्ऩनी/सॊ स्थाको दताा प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ।
भूल्म अतबवृवद्ध कय दताा प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ।

सूचना प्रणारीभा आफद्ध हुने सम्फन्त्धी सञ्चारक सतभततको तनणामको प्रभाशणत
प्रतततरवऩ।

तनवेदक

आतधकारयक व्मशक्तको
दस्तखत:

पभा/कम्ऩनी/सॊ स्थाको नाभ:
ठे गाना:

सम्ऩका नॊ.:
ईभेर:

आऻारे,

सॊजीव वयार

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदरत।
भूल्म रु.१५।-

