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विद्यतुीय माध्यमबाट यातायात क्षते्रको सेिा प्रिाह तथा 
राजस्ि भकु्तानी ननयमािली, २०७8 

प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशशत नमनत 

            २०७८।०१।२३ 

बागमती प्रदेशनभत्रका यातायात कायाालयबाट सेिाग्राहीले आफ्नो सिारी 
साधन तथा सिारी चालक अनमुनतपत्रसँग सम्बशन्धत विनभन् न शीर्ाक 
अन्तगातका राजस्ि यातायात कायाालयमै गई नतनुा बझुाउन ुपने अिस्थालाई 
व्यिशस्थत तलु्याउन िाञ्छनीय भएकाले विद्यतुीय माध्यमबाट नै राजस्िको 
भकु्तानी स्िीकार गरी सेिा प्रिाहलाई नछटो छररतो, प्रविनधमैत्री र प्रभािकारी 
बनाउन आिश्यक भएकोले प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यस्था ऐन, 2075 
को दफा 221 ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी बागमती प्रदेश सरकारले 
देहायका ननयमहरु बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी ननयमहरुको नाम "विद्यतुीय 
माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेिा प्रिाह तथा राजस्ि भकु्तानी 
ननयमािली, २०७8" रहेको छ। 

(२) यो ननयमािली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको 
नमनतदेशि लागू हनेुछ। 

2. पररभार्ााः विर्य र प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ननयमािलीमा,-  

(क) "ऐन" भन्नाले प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यिस्था 
ऐन, 2075 सम्झन ुपछा। 
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(ि) "बीमक" भन्नाले बीमा ऐन बमोशजम दताा भएको 
सङ्गदित संस्था सम्झन ु पछा र सो शब्दले 
पनुनबामकलाई समेत जनाउँछ। 

(ग) "बीमालेि" भन् नाले यस ननयमािली अन्तगात 
सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका बीमकहरुले जारी 
गने बीमालेिलाई सम्झन ुपछा।  

(घ) "भकु्तानी सेिा प्रदायक (पेमेन्ट सनभास प्रोभाईडर-
वपएसवप)" भन् नाले विद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी 
सम्बन्धी कारोबार गना नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 
स्िीकृनत प्राप् त संस्थालाई सम्झन ुपछा। 

(ङ) "भकु्तानी सेिा सञ्चालक (पेमेन्ट सनभास अपरेटर-
वपएसओ)" भन्नाले भकु्तानी सम्बन्धी कायाको 
सञ्चालन, ननयन्त्रण, शललयररङ गने उदे्दश्यले 
स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्िीकृत प्राप्त 
संस्थालाई सम्झन ुपछा। 

(च) "भेटघाट व्यिस्थापन प्रणाली" भन्नाले सेिाग्राहीले 
आफूले प्राप्त गना चाहेको सेिा आफ्नो अनकूुल 
समयमा सम्बशन्धत कायाालयमा उपलब्ध समयनभत्र 
विद्यतुीय प्रणाली माफा त टोकन नलई सेिा नलने गरी 
मन्त्रालयले तयार गरेको प्रणालीलाई सम्झन ुपछा। 

(छ) "मन्त्रालय" भन् नाले बागमती प्रदेशको भौनतक 
पूिााधार विकास मन्त्रालय सम्झन ुपछा। 

(ज) "यातायात कायाालय" भन् नाले यातायात व्यिस्था 
कायाालय, यातायात व्यिस्था कायाालय सिारी 
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चालक अनमुनतपत्र, यातायात व्यिस्था सेिा 
कायाालय सम्झन ुपछा र सो शब्दले  प्रदेश सिारी 
तथा यातायात व्यिस्थापन गने अन्य कायाालय 
समेतलाई जनाउँछ। 

(झ) "राजस्ि" भन् नाले बागमती प्रदेश सरकारले जारी 
गरेको आनथाक ऐन कानून बमोशजम लाग्ने सिारी 
साधन कर, सिारी चालक अनमुनतपत्र दस्तरु, बाटो 
इजाजत पत्र दस्तरु, आिेदन शलु्क, निीकरण 
शलु्क, जररबाना, परीक्षा शलु्क, बेरुज ु लगायत 
अन्य दस्तरु तथा शलु्क एिं प्रदेश सिारी तथा 
यातायात व्यिस्था ऐन, २०७५ र सो अन्तगातका 
ननयमािली, ननदेशशका, कायाविनध तथा मापदण्ड 
बमोशजम लाग्ने कुनै प्रकारको शलु्क िा 
जररबानालाई सम्झन ुपछा।  

(ञ) "विद्यतुीय कारोबार सङ्केत नम्बर (ईबीपी)" भन्नाले 
राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 
(आरएमआईएस) बाट नसशजात विद्यतुीय कारोबार 
सङ्केत नम्बरलाई सम्झन ुपछा। 

(ट) "विद्यतुीय सिारी दताा प्रणाली" भन् नाले 
मन्त्रालयबाट विकास गररएको बागमती प्रदेशमा 
सञ्चालन हनेु सिारी साधन सम्बन्धी सेिा प्रिाहलाई 
विद्यतुीय माध्यमबाट सञ्चालन गने सफ्टिेयर 
प्रणालीलाई सम्झन ु पछा र सो शब्दले यातायात 
व्यिस्था विभागबाट सञ्चानलत केन्रीय प्रणालीसँग 
तथ्याङ्क सेयररङ गना सलने प्रणालीलाई समेत 
जनाउँछ। 
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(ि) "सूचना प्रणाली" भन् नाले सिारी साधन र सो को 
आिागमन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क 
व्यिस्थापन गना मन्त्रालयले तयार गने यातायात 
व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (ट्रान्सपोटा म्यानेजमेन्ट 
इन्फरमेसन नसस्टम (वट.एम.आई.एस.) लाई 
सम्झन ु पछा र यस प्रणालीले सिारी साधनसँग 
सम्बशन्धत विनभन्न शीर्ाक अन्तगातका राजस्िको 
वििरण, विद्यतुीय भकु्तानी, विद्यतुीय सिारी दताा 
प्रणाली, अनलाइन सिारी चालक अनमुनतपत्र 
प्रणाली, भटेघाट व्यिस्थापन लगायत मन्त्रालयले 
तयार गरेको एकीकृत प्रणालीलाई समेत जनाउँछ।  

पररच्छेद- २ 
सूचना प्रणाली 

3. सूचना प्रणाली तयार गनेाः (१) मन्त्रालयले कायाालयबाट हनेु सेिा 
प्रिाह र राजस्ि संकलनलाई व्यिशस्थत गना सूचना प्रणाली तयार 
गनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सूचना प्रणालीमा राजस्ि 
सम्बन्धी वििरण प्रदेश आनथाक ऐन िा प्रदेश सरकारले कुनै समयमा 
ननणाय गरी पररितान गरेका दरहरूलाई समेत मन्त्रालयले 
अध्यािनधक गनेछ। 

(३) मन्त्रालयले विद्यतुीय सिारी चालक अनमुनतपत्र तथा 
सिारी दताा प्रणालीलाई समेत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गना सलनेछ।  

(४) सूचना प्रणालीमा सिारी धनीले सिारी दताा नम्बर तथा 
सिारी चालक अनमुनतपत्र बाहकले चालक अनमुनतपत्र नम्बर िा 
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आिेदन नम्बर रािी भएको वििरण हेना र वप्रन्ट गना नमल्ने तथा 
सोही वििरणका आधारमा सिारी चालक अनमुनतपत्र िाहक िा 
सिारी धनीले नतना बाँकी राजस्ि रकम सूचना प्रणालीबाट स्िचानलत 
रूपमा वहसाब गरी विद्यतुीय भकु्तानी गना नमल्ने व्यिस्था गनेछ।  

(5) सूचना प्रणालीमा सेिाग्राहीले सिारी साधनको वििरण 
प्रविष्ट गना तथा मन्त्रालय िा कायाालयले सेिाग्राहीबाट सिारीको 
वििरण माग गना एिं सम्बशन्धत कायाालयले प्रविष्ट गना सलनेछ। 

(६) उपननयम (5) बमोशजम सूचना प्रणालीमा प्राप्त 
वििरणलाई रुज ुतथा अद्यािनधक गरी सोको अनभलेि कायाालयले 
सरुशक्षत राख्न ुपनेछ।  

(7) सूचना प्रणालीमा सेिाग्राही स्ियम  ले नै आफ्नो सिारी 
साधन तथा अनमुनतपत्रको दताा, निीकरण, जररबाना, उल्लङ् घन 
तथा राजश्व बाँकी िलयौताको शस्थनत आददको वििरण हेना नमल्ने 
गरी "नागररक एप्स" तथा सम्बशन्धत भकु्तानी सेिा प्रदायकको 
मोिाइल एप्स तथा िबे पोटाल माफा त जानकारी ददन नमल्ने गरी 
बील वप्रजेन्टेसनको एपनलकेशन प्रोग्रानमङ्ग इन्टरफेस (एपीआई) को 
व्यिस्था गनेछ। 

(8) नेपाल प्रहरी तथा सिारी अनगुमन गने अन्य सरकारी 
ननकायलाई सिारी साधन तथा अनमुनतपत्र दताा, निीकरण, जररबाना, 
उल्लङ् घन तथा राजस्ि बाँकी िलयौताको शस्थनत आददको विस्ततृ 
वििरण हेना नमल्ने गरी प्रणालीको विकास गररने छ। 

(9) सूचना प्रणाली महालेिा ननयन्त्रक कायाालयले सञ्चालन 
गरेको राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध हनेुछ। 

(10) सूचना प्रणालीले स्िचानलत रूपमा 
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आरएमआईएसबाट इनबपी नम्बर सवहतको अनसूुची- 1 बमोशजमको 
राजस्ि भौचर नसजाना गनेछ।   

(11) सेिाग्राहीले महालेिा ननयन्त्रक कायाालयको विद्यतुीय 
पोटाल (rajaswa.fcgo.gov.np) बाट राजस्ि नतना चाहेमा 
आरएमआईएसबाट इनबपी नम्बर सवहतको अनसूुची- २ बमोशजमको 
राजस्ि भौचर नसजाना गनेछ।   

(१2) उपननयम (१०) र (११) बमोशजम नसजाना भएको 
भौचरबाट सेिाग्राहीले विद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गना सलनेछ। 

(13) उपननयम (१२) बमोशजम भकु्तानी गरे पश्चात सूचना 
प्रणालीबाट अनसूुची- ३ बमोशजमको ढाँचामा भौचरको ननस्सा प्राप्त 
हनेुछ। यस्तो ननस्सा यातायात व्यिस्था कायाालयबाट जारी भएको 
नबल सरह मानननेछ। 

(14) उपननयम (1३) बमोशजमको ननस्सा िा ननस्सामा 
उल्लेशित वििरण नलई सेिाग्राही कायाालयमा सेिा नलन आएमा 
कायाालयले राजस्ि व्यिस्थापन प्रणालीमा भएको वििरण यवकन गरी 
सेिा प्रदान गनेछ। यसरी सेिा प्रदान भएपनछ उक्त भौचरबाट पनुाः 
सेिा नलन नसलने व्यिस्था सूचना प्रणालीले गनेछ। 

(१5) सेिाग्राहीले विद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गरेको 
राजस्िको वििरण सूचना प्रणालीमा स्िचानलत रूपमा अद्यािनधक 
हनेुछ। 

(16) मन्त्रालयले तयार गरेको सूचना प्रणाली अनसूुची- ४ 
बमोशजम हनेुछ। 

4. सूचना प्रणालीमा आबद्ध गनुा पनेाः (१) मन्त्रालयले सम्बशन्धत 
कायाालयको राजस्ि संकलन गना अनमुनत प्राप्त बैंकलाई सूचना 
प्रणालीमा आबद्ध गनेछ।  
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(२) उपननयम (१) बमोशजम सूचना प्रणालीमा आबद्ध 
भएका सम्बशन्धत कायाालयको राजस्ि संकलन गना अनमुनत प्राप्त 
बैङ्कले विद्यतुीय र प्रत्यक्ष दिुै माध्यमबाट संकनलत राजस्िको 
शीर्ाकगत वििरण दैननक, साप्तावहक, मानसक, चौमानसक, अधािावर्ाक 
र िावर्ाक वििरण कायाालयगत रूपमा मन्त्रालय/कायाालयलाई 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(३) सूचना प्रणालीलाई आिश्यकतानसुार अन्य सरकारी 
कायाालयको प्रणालीसँग अन्तर-आबद्धता गना सवकनेछ। 

(४) सूचना प्रणाली बीमकहरुको प्रणालीसँग समेत अन्तर-
आबद्ध हनेुछ। 

पररच्छेद- ३ 

विद्यतुीय भकु्तानी माध्यम र प्रविया 

5. विद्यतुीय भकु्तानीको माध्यमाः राजस्ि भकु्तानीको लानग देहाय 
बमोशजमको विद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गना सवकनेछाः- 

(क) मोबाइल बैंवकङ्ग, 

(ि) ईन्टरनेट बैंवकङ्ग, 

(ग) रावष्ट्रय तथा अन्तराावष्ट्रय भकु्तानी काडा (डेविट िा 
िेनडट काडा), 

(घ) ई-मनी (िालेट्स), 

(ङ) अन्तर बैंक भकु्तानी (िास्तविक समय भकु्तानी 
प्रणाली, रावष्ट्रय भकु्तानीद्वार र अन्तर बैंवकङ्ग भकु्तानी 
आबद्धता)। 
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6. विद्यतुीय भकु्तानीको प्रवियााः (१) राजस्ि भकु्तानीका लानग राजस्ि 
व्यिस्थापन सूचना प्रणालीसगँ आबद्ध भएको सूचना प्रणाली 
(tmis.bagamati.gov.np) बाट िा सो नभए राजस्ि भकु्तानी गने 
विद्यतुीय पोटाल (rajaswa.fcgo.gov.np) बाट राजस्ि जम्मा गने 
व्यशक्त िा ननकाय िा कायाालयले ननयम 3 को उपननयम (1१) 
बमोशजम राजस्ि भौचर नसजाना गनुा पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम नसजाना भएको राजस्ि 
भौचरको जानकारी सूचना प्रणाली माफा त राजस्ि व्यिस्थापन सूचना 
प्रणालीबाट छनौट गरेको विद्यतुीय भकु्तानी सेिा सञ्चालकलाई 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) विद्यतुीय भकु्तानी सेिा सञ्चालकलाई राजस्ि भौचरमा 
राजस्ि आजान गने कायाालयको नाम, कायाालय कोड, ईबीपी नम्बर, 
राजस्ि भकु्तानी गने व्यशक्त िा ननकायको नाम, सिारी दताा 
नम्बर/सिारी चालक अनमुनतपत्र नम्बर, राजस्ि शीर्ाक, शीर्ाकगत 
राजस्ि रकम, राजश्व जम्मा हनेु बैंक र िाता नम्बर तथा महालेिा 
ननयन्त्रक कायाालय िा प्रदेश लेिा ननयन्त्रक कायाालयले तोकेका 
अन्य वििरणहरू प्राप्त हनेु गरी व्यिस्था गनुा पनेछ। 

(४) राजस्ि जम्मा गने व्यशक्त िा ननकायले जनु प्रणालीबाट 
राजस्ि भकु्तानी गरेको हो सोही प्रणालीबाट ननयम 3 को उपननयम 
(13) बमोशजम भौचरको ननस्सा प्राप्त गनेछ। 

(५) राजस्ि भकु्तानी गने सूचना प्रणालीबाट राजस्ि 
भकु्तानीको लानग प्राप्त सूचनाको आधारमा भकु्तानी सेिा सञ्चालक 
संस्थाले भकु्तानीको लानग राजस्ि सङ्कलन गने बैंकमा विद्यतुीय 
माध्यमबाट भकु्तानी सम्बन्धी सूचना पिाउन ुपनेछ। 
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तर उपननयम (१), (२), (३) र (४) बमोशजमको प्रविया 
पूरा नगरी सोझै रकम राजस्ि िातामा पिाउन पाइने छैन। 

(६) विद्यतुीय भकु्तानी सेिा सञ्चालकले पिाएको भकु्तानी 
सम्बन्धी सूचनाको आधारमा सम्बशन्धत राजस्ि सङ्कलन गने बैंकले 
राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा राजस्ि सङ्कलन भएको अनभलेि 
गनुा पनेछ। 

(७) राजस्ि आजान गने बैंकको सूचनाको आधारमा राजस्ि 
व्यस्थापन सूचना प्रणालीमा आिद्ध भएको सूचना प्रणाली र सो नभए 
राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणालीबाट राजस्ि प्राप्त भएको सूचना 
कायाालयले स्िचानलत रूपमा प्रणालीबाट प्राप्त गनेछ। 

(८) कायाालयले राजस्ि जम्मा भएको सूचना प्राप्त गरेपनछ 
प्रणालीबाटै राजस्िको लेिाङ्कन गनुा पनेछ। 

(९) भकु्तानी सेिा सञ्चालक संस्था र राजस्ि सङ्कलन गने 
बैंक बीच हनेु कारोबारको समायोजन सम्बशन्धत बैंक र त्यस्तो 
संस्थाबीच भएको सम्झौता बमोशजम हनेुछ। 

तर यसरी सम्झौता भएको बङै्कले अनमुनत पाएको 
कायाालयको राजस्ि बाहेक अन्य कायाालयको राजस्ि विद्युतीय 
प्रणालीबाट बझुाउन पाउने छैन। 

(१०) भकु्तानी सेिा सञ्चालक संस्था र राजस्ि सङ्कलन गने 
बैङ्कबीच भएको सम्झौताको प्रनतनलवप महालेिा ननयन्त्रक कायाालय, 
नेपाल राष्ट्र बङै्क र प्रदेश लेिा ननयन्त्रक कायाालयलाई उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

(११) विद्यतुीय भकु्तानी सम्बन्धी प्रविया सञ्चालन र सूचना 
प्रिाह अनसूुची- ५ बमोशजमको ढाचँामा हनेुछ। 
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पररच्छेद- ४ 
विद्यतुीय भकु्तानीमा संलग्न ननकायको काम र कताव्य 

7. विद्यतुीय भकु्तानीमा संलग्न ननकायको काम र कताव्याः (1) संघीय 
ननकाय र नेपाल राष्ट्र बङै्कको काम र कताव्यको हकमा नेपाल 
सरकार मशन्त्रपररर्दबाट स्िीकृत राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 
(ररभेन्यू म्यानेजमेन्ट ईन ईरमेसन नसष्टम-आरएमआईएस) मा 
विद्यतुीय भकु्तानी सम्बन्धी सेिा प्रदायक संस्थालाई आबद्ध गने 
ननदेशशका, 2077 मा उल्लेि भए बमोशजम हनेुछ र प्रदेश 
ननकायको हकमा देहाय बमोशजम हनेुछाः-  

(क) प्रदेश आनथाक मानमला तथा योजना मन्त्रालयाः  

(१) विद्यतुीय भकु्तानी सम्बन्धी विर्यमा अथा 
मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, महालेिा 
ननयन्त्रक कायाालय, प्रदेश लेिा ननयन्त्रक 
कायाालय र प्रदेश लेिा इकाई कायाालयसगँ 
आिश्यक समन्िय र सहजीकरण गने, 

(२) यस ननयमािलीको राजस्िसगँ सम्बशन्धत 
विर्यको नीनत तथा कानून तजुामा 
कायाान्ियन, ननयमन एिं सूचना प्रणालीको 
प्रनतिेदनको ढाँचा लगायतका विर्यमा 
आिश्यक व्यिस्था गने, 

(३) सूचना प्रणालीमा सम्बशन्धत रहने बीमा तथा 
बीमा व्यबसायको व्यिस्थापन र ननयमन 
गने। 
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(ि) मन्त्रालय, ननदेशनालय, आयोजना/इकाई, 
कायाालयाः 

(१) सूचना प्रणाली सञ्चालन, ननयमन, ननयन्त्रण, 
सरुक्षण, अध्यािनधक, पररमाजान तथा अन्तर 
प्रणाली आबद्धता र सोका लानग आिश्यक 
पूिााधार, संस्थागत एिं संरचनागत व्यिस्था 
गने, 

(२) सेिा प्रिाहलाई सहजीकरण गना आिश्यक 
पने अन्य सहायक प्रणालीहरुको विकास गरी 
सूचना प्रणालीमा आबद्ध गना सलने, 

(३) मन्त्रालयले सरोकारिाला ननकायसँग 
आिश्यकतानसुार सञ्चार, समन्िय र 
सहकाया गने, 

(४) सेिा प्रिाह गना तथा राजस्ि सङ्कलन गना 
मन्त्रालयले तयार गरेको सूचना प्रणालीलाई 
नेपाल सरकारको राजस्ि व्यिस्थापन सूचना 
प्रणालीसगँ आबद्ध गने, 

(५) राजस्िको लेिाको लानग राजस्ि व्यिस्थापन 
सूचना प्रणालीलाई अननिाया प्रयोग 
गने/गराउने, 

(६) राजस्ि रकम सम्बशन्धत कायाालयको 
कायाालय कोडमा दाशिला भएपनछ 
कायाालयले सूचना प्रणालीको वििरणको 
आधारमा सेिाग्राहीलाई सेिा प्रदान गने, 

(७) मन्त्रालयले सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हनेु 
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राजस्ि लगायत सबै वकनसमका 
प्रनतिेदनहरुको एकीकृत प्रनतिदेन तयार 
गने। 

(ग) राजस्ि सङ्कलन गने िाशणज्य बैङ्काः 

(१) नेपाल राष्ट्र बङै्कबाट स्िीकृनत प्राप्त भकु्तानी 
सेिा सञ्चालक संस्थासगँ बङै्क सरुक्षणको 
समेत व्यिस्था गररएको राजस्ि सङ्कलन 
सम्बन्धी सम्झौता सवहत प्रदेश लेिा 
ननयन्त्रक कायाालय माफा त महालेिा 
ननयन्त्रक कायाालयमा अनरुोध गने,  

(२) विद्यतुीय भकु्तानीमा भएको कारोबारबाट 
राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा रकम 
जम्मा नभएसम्म राजस्ि भकु्तानी भएको 
नमाननने हुँदा कारोबारमा अिरोध भई रकम 
जम्मा हनु नसकेमा भकु्तानी सेिा 
सञ्चालकसगँ समन्िय गरी राजस्ि िातामा 
रकम जम्मा गने, 

(३) विद्यतुीय भकु्तानी सेिा सञ्चालकले पिाएको 
भकु्तानी सम्बन्धी सूचनाको आधारमा राजस्ि 
व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रानप्तको सूचना 
पिाउने। 
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(घ) विद्यतुीय भकु्तानी सम्बन्धी सेिा सञ्चालक वित्तीय 
संस्थााः  
(१) राजस्िको कारोबार गना स्िीकृत प्राप्त 

बैङ्कसगँ सम्झौता गरी सोको जानकारी 
महालेिा ननयन्त्रक कायाालय र नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कलाई गराउने तथा उक्त सम्झौताको 
छायाँप्रनत मन्त्रालय, आनथाक मानमला तथा 
योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेिा ननयन्त्रक 
कायाालयलाई समेत उपलब्ध गराउने, 

(२) राजस्ि जम्माकताा व्यशक्त तथा ननकायले 
आफ्नो संस्था माफा त गरेको भकु्तानी समयमा 
राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा जम्मा 
हनु नसकी राजस्ि जम्मा गने व्यशक्त तथा 
ननकायलाई नसजाना हनेु दावयत्िको 
समाधानको बारेमा सम्झौतामा उल्लेि गने, 

(३) आफ्नो संस्था माफा त गरेको भकु्तानीमा 
अिरोध भई सम्बशन्धत बैङ्कको राजस्ि 
िातामा रकम जम्मा हनु नसकेमा बैङ्कसँग 
समन्िय गरी रकम जम्मा हनेु व्यिस्था 
गने।  

(ङ) राजस्ि जम्मा गने व्यशक्त िा ननकायाः 
(१) सूचना प्रणाली (tmis.bagamati.gov.np) 

माफा त िा सो नभए राजस्ि भकु्तानी गने 
विद्यतुीय पोटाल (rajaswa.fcgo.gov.np) बाट 
विद्यतुीय भकु्तानी सेिा सञ्चालक संस्थाबाट 
राजस्ि सङ्कलन गने बङै्कमा सोझै रकम 
बझुाउने, 



 

14 
 

(२) सूचना प्रणाली (tmis.bagamati.gov.np) मा 
वििरण भररसकेपनछ विद्यतुीय कारोबार सङ्केत 
नम्बर (इबीवप) सवहतको ननयम 6 को 
उपननयम (1) बमोशजमको बैङ्क भौचर प्राप्त 
गने,  

(३) विद्यतुीय भकु्तानी माफा त रकम भकु्तानी गदाा 
आफ्नो िातामा व्यालेन्स घटे तापनन 
कायाालयको कोडमा सरकारी कारोबार गने 
बैङ्क र राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 
(आरएमआईएस) मा रकम दाशिला नभई 
सेिा प्राप्त गना नसवकने हुँदा ननयम 6 को 
उपननयम (4) बमोशजमको भौचर प्राप्त गने, 

(४) विद्यतुीय भकु्तानीमा रकम ट्रान्सफर हनु 
नसके िा ट्रान्सफर भएको रकम सरकारी 
कारोबार गने बङै्क र राजस्ि व्यबस्थापन 
सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) मा जम्मा 
हनु नसकेमा सम्बशन्धत बैंकसँग समन्िय 
गने। 

(च) प्रदेश लेिा ननयन्त्रक कायाालय िा प्रदेश लेिा 
एकाई कायाालयाः 

(१) शजल्लाशस्थत कायाालयहरूमा जम्मा भएको 
राजस्िको वििरण बङै्कबाट प्राप्त गदाा 
विद्यतुीय भकु्तानी लगायतका सब ै वििरण 
(बैङ्क स्टेटमेन्ट) राजस्ि संकलन गने 
बैङ्कबाट प्राप्त गने, 
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(२) राजस्ि संकलन गना स्िीकृत प्राप्त बैङ्कलाई 
कायाालयको कोड नम्बर, राजस्ि शीर्ाक 
नम्बर तथा िाता नम्बर राजस्ि व्यबस्थापन 
सूचना प्रणालीमा अद्यािनधक गनुापने भए 
महालेिा ननयन्त्रक कायाालयसँगको 
समन्ियमा अद्यािनधक गने, 

(३) राजस्ि संकलन गने बैङ्क तथा भकु्तानी सेिा 
सञ्चालक संस्थासगँ आिश्यक समन्िय एिं 
सहयोग गने। 

पररच्छेद- 5 

बीमक तथा बीमालेि सम्बन्धी व्यिस्था 
8. बीमक सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) मन्त्रालयले प्रदेश सिारी तथा 

यातायात व्यिस्था ऐन, 2075 बमोशजम बीमालेि गना इच्छुक 
बीमकलाई सूचीकृत गना अनसूुची- ६ बमोशजमको ढाँचामा सात ददने 
सूचना प्रकाशन गनेछ। 

(२) इच्छुक बीमकले उपननयम (1) बमोशजमको सूचनाको 
म्यादनभत्र अनसूुची- ७ बमोशजमको ढाँचामा ननिेदन ददन ुपनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोशजम ननिेदन प्राप् त भए पश् चात  
मन्त्रालयले प्राप् त ननिेदन र पेश भएका कागजातहरू रुज ु गरी 
उपयकु्त देशिएका बीमकको सूची प्रकाशन गरी सम्झौताका लानग 
सात ददने सूचना ददन ुपनेछ। 

(४) मन्त्रालयले उपननयम (3) बमोशजमको म्यादनभत्र 
सम्झौता गना आएका बीमकसँग सम्झौता गरी सेिा प्रिाह गना 
स्िीकृनत ददनेछ। 
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(५) मन्त्रालयले आिश्यकतानसुार जनुसकैु बित यस 
ननयम बमोशजमको प्रविया पूरा गरी थप बीमकहरुलाई सूचना 
प्रणालीमा आबद्ध गना सलनेछ।  

(६) यस ननयममा जनुसकैु कुरा लेशिएको भएतापनन सेिा 
प्रिाह सन्तोर्जनक नभएमा मन्त्रालयले जनुसकैु बित सम्झौता रद्द 
गना सलनेछ।  

तर बीमकले सम्झौताबाट अलग हनु चाहेमा तीन मवहना 
अगािै मन्त्रालयलाई नलशित जानकारी ददन ुपनेछ।  

(७) सेिाग्राहीले बीमक कम्पनीको मोबाइल एप्स तथा िबे 
नलंकबाट भकु्तानी नलएपनछ जारी भएका बीमालेिको संकेत नं., 
सम्बशन्धत सिारीको वििरण, सिारी धनीको नाम, बीमा मान्य अिनध 
र तोवकएका अन्य वििरण बीमालेि जारी भएकै बितमा (अनलाईन 
ररयल टाईम बेनसस) एशप्लकेशन प्रोग्रानमङ्ग इन्टरफेस (ए.पी.आई.) 
माफा त नै सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रविवष्ट हनेु व्यिस्था नमलाउन ु
पनेछ। 

(८) यस ननयम बमोशजम सेिा प्रदान गने बीमकले सूचना 
प्रणालीमा जोनडने िममा कुनै आनथाक व्ययभार लाग्ने भएमा 
सम्बशन्धत बीमकले व्यहोनुा पनेछ।  

(९) सिारी दताा प्रमाणपत्र निीकरण, सिारी नामसारी, 
बाटो इजाजतपत्र जारी तथा निीकरणको लानग बीमालेिको मान्य 
संकेत नम्बर सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी सेिाग्राहीले उशल्लशित 
सेिाको दस्तरुको विद्यतुीय भकु्तानी र सेिा प्रिाह गना सवकने छैन। 

पररच्छेद- 6 
सेिा प्राशप् तको प्रविया 

9. सेिा नलन कायाालयमा जानपुनेाः (१) सेिाग्राहीले सूचना प्रणालीमा 
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गई सेिा नलने कायाालय छनौट गरी दावयत्ि बमोशजमको राजस्ि 
भकु्तानी गरी सम्बशन्धत कायाालयमा सेिा नलन जान ुपनेछ। 

(२) कर गणनाको वििरण मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा 
नदेशिएमा सम्बशन्धत सिारी धनीले सम्बशन्धत कायाालयमा गई 
आफूले नतनुा बझुाउनपुने करको वििरण यवकन गरी राजस्ि भकु्तानी 
गनेछ। 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम सेिाग्राही सेिा नलन 
जाँदा भटेघाट व्यिस्थापन प्रणाली माफा त जान सलनेछ। 

(४) सम्बशन्धत सेिाग्राहीले कायाालयमा दाशिला गनुा पने 
राजस्ि ऐनले तोकेको म्यादनभत्र विद्यतुीय भकु्तानी गरी सोको प्रमाण 
नलई एक मवहनानभत्र सम्बशन्धत कायाालयमा गई आफ्नो कागजात 
वििरण प्रमाशणत गरी सलन ुपनेछ।  

(५) उपननयम (४) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भएता पनन 
सेिाग्राहीले विद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गरेको राजस्िसँग 
सम्बशन्धत सेिा सोही आनथाक िर्ा (असार मसान्त) नभत्र सम्पन् न 
गरी सकेको हनुपुनेछ।   

10. राजस्ि दाशिला भएको यवकन गरेर मात्र सेिा प्रिाह गनेाः (1) 
सेिाग्राहीले नतरेको राजस्िको वििरण कायाालयले सूचना प्रणालीबाट 
यवकन गरी प्रचनलत कानून बमोशजम सेिा प्रिाह गनुा पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम सूचना प्रणालीले गणना गरे 
बमोशजम दाशिला गरेको राजस्ि सेिाग्राहीले आफ्नो सिारी साधन 
सम्बन्धी वििरण फरक प्रविष्ट गरेको कारणबाट िा अध्यािनधक 
वििरण भन्दा कम राजश्ब भकु्तानी गरेको कारणबाट हनेु जररबाना 
प्रचनलत कानून बमोशजम हनेुछ।  
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11. सेिा प्रिाहमा बाधा नपनेाः यस ननयमािलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशिएको भएता पनन सेिाग्राहीले विद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी नगरी 
मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका जनुसकैु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 
राजस्ि दाशिला गरेको सल कलै भौचर नलई आएमा कायाालयलाई 
सेिा प्रिाह गना बाधा पने छैन। 

पररच्छेद- 7 

गनुासो व्यिस्थापन र वििाद समाधान 

12. गनुासो व्यिस्थापनाः (1) विद्यतुीय माध्यमबाट राजस्िको भकु्तानी 
गने गराउने कायाका लानग बैङ्क र भकु्तानी  सेिा सञ्चलकबीच भएको 
सम्झौता अनसुार भकु्तानी सेिा सञ्चालकले आफ्नो काम, कताव्य, 
शजम्मेिारी िा दावयत्ि ननिााह नगरेको िा सेिाग्राहीहरुको गनुासो 
भकु्तानी सेिा सञ्चालकबाट सम्बोधन हनु नसकेमा सम्बशन्धत 
कायाालय, बङै्क तथा सञ्चालक र सेिाग्राही बीच छलफल गरी 
कायाालयले समस्या समाधान गनेछ। 

(2) उपननयम (1) बमोशजम गनुासो समाधान हनु नसकेमा 
सम्बशन्धत कायाालयले समस्याको व्यहोरा, उपलब्ध प्रमाण र राय 
सवहत मन्त्रालयमा गनुासो व्यिस्थापनका लानग लेिी पिाउनेछ। 

(3) उपननयम (2) बमोशजम कायाालयबाट लेिी आएका 
गनुासोको सन्दभामा सम्बशन्धत पक्षहरूसँग छलफल गरी मन्त्रालयले 
सनमनत गिन गरी गनुासो व्यिस्थापन गनेछ।  

13. वििाद समाधानाः (1) मन्त्रालय, राजस्ि सङ्कलन गने बङै्क र विद्यतुीय 
भकु्तानी सेिा सञ्चालक िा बीमक िा सफ्टिेयर डेभलपर कम्पनीबीच 
कुनै वििाद उत्पन्न भएमा प्रचनलत मध्यस्थता ऐन, 2055 बमोशजम 
प्रत्येक पक्षले एक एक जना मध्यस्त ननयकु्त गनेछन  र त्यसरी 
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ननयकु्त भएका मध्यस्थहरूद्वारा ननयकु्त तेस्रो मध्यस्थले मखु्य मध्यस्थ 
भई काम गनेछ। 

(2) उपननयम (1) बमोशजम ननयकु्त मध्यस्थताको वििाद 
समाधानको प्रविया र ननणाय प्रचनलत मध्यस्थता कानून बमोशजम 
हनेुछ । 

पररच्छेद- 8 
अनतररक्त शता तथा बन्देज  

14. अनतररक्त शता तथा बन्देजाः भकु्तानी सेिा सञ्चालकले यस ननयमािली 
अनसुार सेिाग्राहीलाई विद्यतुीय माध्यमबाट राजस्िको भकु्तानी गना 
गराउनका लानग देहायका अनतररक्त शता तथा बन्देजहरु लागू 
हनेुछन ाः-   

(क) भकु्तानी सेिा सञ्चालकले राजस्िको भकु्तानी 
गराउँदा सूचना प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्क र 
वििरणको सरुक्षालाई उच्च प्राथनमकतामा 
रािी पयााप् त सरुक्षा व्यिस्था नमलाई काया 
सम्पादन गनुा पनेछ,  

(ि) सेिाग्राहीले राजस्ि भकु्तानी गररसकेपनछ 
सोको प्रमाण स्िरूप भकु्तानी सेिा 
सञ्चालकले राजस्ि भकु्तानी गरेको कारोबार 
संकेत नम्बर सवहतको भौचर डाउनलोड हनेु 
प्रबन्ध नमलाउन ुपनेछ, 

(ग) विद्यतुीय राजस्ि सङ्कलन गदाा भकु्तानी सेिा 
सञ्चालकले नलने शलु्क सम्बन्धमा मन्त्रालय, 
आनथाक मानमला तथा योजना मन्त्रालय, बैङ्क 
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तथा भकु्तानी सेिा सञ्चालक बीच आपसी 
समझदारीमा तय गररनेछ, 

(घ) भकु्तानी सेिा सञ्चालकले सेिाग्राहीको 
वहतलाई ध्यानमा रािी सेिाग्राहीका गनुासो 
सनु् न र सोको तत्काल सम्बोधन गना 
आिश्यक व्यिस्था गनुा पनेछ, 

(ङ) भकु्तानी सेिा सञ्चालकबाट आफ्नो अनधकार 
क्षेत्र भन्दा बावहर गई काया गरेको, िगी 
गरेको िा हेलचेक्र्याई, लापरबाही िा 
असािधानी जस्ता कुनै कारणले सूचना 
प्रणालीमा कुनै हानन िा नोलसानी भएमा िा 
भकु्तानी सेिा सञ्चालकबाट उपरोक्त अनसुार 
राजस्िको मस्यौट भएमा त्यस्तो क्षनत, हानन 
िा नोलसानी बापतको क्षनतपूनता प्रचनलत 
कानून बमोशजम भकु्तानी सेिा सञ्चालकले 
व्यहोनुा पनेछ। 

पररच्छेद- 9 
विविध 

15. यातायात व्यिस्थापन सधुार तथा सूचना प्रणाली सिलीकरण 
सम्बन्धमााः (१) मन्त्रालयले यातायात व्यिस्था तथा सूचना 
प्रणालीलाई व्यिशस्थत रूपमा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गना 
मन्त्रालय अन्तरगत यातायात व्यिस्थापन सधुार तथा सूचना प्रणाली 
सिलीकरण आयोजना/इकाई स्थापना गनेछ। 
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(२) उपननयम (१) बमोशजम स्थापना भएको 
आयोजना/इकाई सञ्चालन गना आिश्यक जनशशक्त तथा स्रोत 
साधनको प्रबन्ध मन्त्रालयले गनेछ। 

(३) यस ननयम बमोशजम स्थापना भएको 
आयोजना/इकाईले यस सम्बन्धमा विनभन्न अध्ययन, अनसुन्धान, 
सूचना प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन, प्रणाली स्तरउन्ननत, 
तथ्याङ्क व्यिस्थापन, अन्य उपप्रणालीको विकास तथा यस सम्बन्धमा 
तानलम, क्षमता अनभिृवद्ध, अनभमिुीकरण जस्ता कायािम सञ्चालन 
गनेछ। 

(४) सूचना प्रणालीमा डाटा नडशजटाइजेसन, तथ्याङ्क एिं 
अनभलेि प्रविवष्ट, अध्यािनधक गने काया परामशा सेिाबाट गना 
सलनेछ। 

(५) यस ननयम बमोशजम स्थापना भएको 
आयोजना/इकाईले मन्त्रालयबाट तोवकएका अन्य काया गनेछ। 

16. प्रयोगकताा पशुस्तका सम्बन्धमााः सेिाग्राहीको सहजताको लानग 
मन्त्रालयले सूचना प्रणाली प्रयोग सम्बन्धी प्रयोगकताा पशुस्तका (यजुर 
म्यानअुल) तथा आिश्यकता अनसुार बारम्बार सोनधने प्रश्नहरू 
(एफ.ए.लयू.), श्रव्यदृश्य सामग्री समेत प्रकाशन र प्रसारण गना 
सलनेछ। 

17. ननदेशशका अनसुार हनेुाः राजस्िको विद्यतुीय भकु्तानीको अन्य प्रविया 
र व्यिस्था “राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्यतुीय भकु्तानी 
सम्बन्धी सेिा प्रदायक संस्थालाई आबद्ध गने ननदेशशका, २०७७” 
अनसुार हनेुछ। 

18. बाधा अड्काउ फुकाउनेाः यस ननयमािलीको कायाान्ियनमा कुनै 
बाधा अिरोध र अस्पष्टता आएमा ननयमािलीको व्यिस्था प्रनतकूल 
नहनेु गरी मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउन सलनेछ। 
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अनसूुची- 1 

(ननयम 3 को उपननयम (10) सँग सम्बशन्धत) 
सूचना प्रणालीबाट नसशजात रकम भकु्तानी गना बाकँी नबल (भौचर) को ढाचँा 

 

बागमती प्रदेश सरकार 
भौततक पूर्ााधार वर्कास मन्त्रालय 

.......... 
राजस्व बुझाउने भौचर 

ग्राहक प्रतत 

 

भौचर वववरण राजस्व बझूाउनेको वववरण  

आर्थिक वर्ि: २०../.. युननक आइ. डि.   

कारोवार संकेत नम्बर: २०..-....... नाम:   

कायािलय: कायािलयको नाम (कोि नं.) फोन:   

चालक अनुमनतपत्र नं.                                                                          वर्िः 
सवारी दताि नं.:                           सस.सस./हर्ि पावर/ककलोवाट:               सवारीको 

प्रकारः 
राजश्व शीर्िक वापत शुल्क 

   

                                                 
जम्मा 

  

 

 

नोटको वर्र्रण गणना रकम 

१००० 

 
= 

५०० 

 
= 

१०० 

 
= 

५० 

 
= 

२० 

 
= 

१० 

 
= 

५ 

 
= 

२ 

 
= 

ससक्का 
 

= 

जम्मा 
 

= 
 

 

☑ तपाईंले यो भौचर ......... बैंक को कुनै पतन शाखामा गई नगद भुक्तानी गनुा पनेछ र्ा कारोबार संकेत नम्बरको आधारमा अनलाइन मार्ा त ्भुक्तानी गना 
सक्नुहुनेछ | रकम भुक्तानी गरे पश्चात ्भुक्तानीको तनस्सा र्ा कारोबार संकेत नं. सलई जुन कायाालय र सेर्ा छनौट गरी रकम भुक्तानी गरेको हो 
सोही कायाालयमा गई एक महहनासभर र्ा एक महहनासभर आर्थाक र्र्ा समाप्त हुने भएमा सोही आर्थाक र्र्ासभर सम्बन्न्त्धत सेर्ा सलइ सक्नुपनेछ 
। तर उक्त  समतत भन्त्दा पछाडि भुक्तानी गरेमा र्ा सेर्ा सलन गएमा कायाालयले सेर्ा हदन बाध्य हुने छैन  र सो को न्जम्मेर्ार स्र्यं सेर्ाग्राही 
हुनेछ । राजस्र् दाखखला भएको रकम पतन फर्ताा हुने छैन । यस बबर्यमा कुनै उजुरबाजुर लाग्ने छैन |  

(नोटः प्रमाणणत/भुक्तानी भएको भौँचर साववकमा यातायात व्यवस्था कायािलयबाट जारी हुने ईबील सरह मान्य हुनेछ । ) 
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बागमती प्रदेश सरकार 
भौततक पूर्ााधार वर्कास मन्त्रालय 

....... 
राजस्व बुझाउने भौचर 

बैङ्क प्रतत 

 

भौचर वववरण राजस्व बझूाउनेको वववरण  

आर्थिक वर्ि: २०../.. युननक आइ. डि.   

कारोवार संकेत नम्बर: २०..-....... नाम:   

कायािलय: कायािलयको नाम (कोि नं.) फोन:   

चालक अनुमनतपत्र नं.                                                                          वर्िः 
सवारी दताि नं.:                           सस.सस./हर्ि पावर/ककलोवाट:               सवारीको 

प्रकारः 
राजश्व शीर्िक वापत शुल्क 

   

                                                 
जम्मा 

  

 

 

नोटको वर्र्रण गणना रकम 

१००० 

 
= 

५०० 

 
= 

१०० 

 
= 

५० 

 
= 

२० 

 
= 

१० 

 
= 

५ 

 
= 

२ 

 
= 

ससक्का 
 

= 

जम्मा 
 

= 
 

 

☑ तपाईंले यो भौचर ......... बैंक को कुनै पतन शाखामा गई नगद भुक्तानी गनुा पनेछ र्ा कारोबार संकेत नम्बरको आधारमा अनलाइन मार्ा त ्भुक्तानी गना 
सक्नुहुनेछ | रकम भुक्तानी गरे पश्चात ्भुक्तानीको तनस्सा र्ा कारोबार संकेत नं. सलई जुन कायाालय र सेर्ा छनौट गरी रकम भुक्तानी गरेको हो 
सोही कायाालयमा गई एक महहनासभर र्ा एक महहनासभर आर्थाक र्र्ा समाप्त हुने भएमा सोही आर्थाक र्र्ासभर सम्बन्न्त्धत सेर्ा सलइ सक्नुपनेछ 
। तर उक्त  समतत भन्त्दा पछाडि भुक्तानी गरेमा र्ा सेर्ा सलन गएमा कायाालयले सेर्ा हदन बाध्य हुने छैन  र सो को न्जम्मेर्ार स्र्यं सेर्ाग्राही 
हुनेछ । राजस्र् दाखखला भएको रकम पतन फर्ताा हुने छैन । यस बबर्यमा कुनै उजुरबाजुर लाग्ने छैन । 

(नोटः प्रमाणणत/भुक्तानी भएको भौँचर साववकमा यातायात व्यवस्था कायािलयबाट जारी हुने ईबील सरह मान्य हुनेछ । ) 
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अनसूुची- २ 
(ननयम 3 को उपननयम (11) सँग सम्बशन्धत) 

राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणालीबाट नसशजात रकम भकु्तानी गना बाकँी 
नबल (भौचर) को ढाचँा 
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अनसूुची- ३ 
(ननयम 3 को उपननयम (13) सँग सम्बशन्धत) 

रकम भकु्तानी भइसकेको नबल (भौचर) को ढाचँा 
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अनसूुची- ४ 

(ननयम 3 को उपननयम (16) सँग सम्बशन्धत) 
यातायात व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको ढाचँा 
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अनसूुची- ५ 

(ननयम 6 को उपननयम (११) सँग सम्बशन्धत) 

विद्यतुीय भकु्तानी सम्बन्धी प्रविया र सूचना प्रिाहको ढाचँा 
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अनसूुची- ६ 
(ननयम 8 को उपननयम (1) सँग सम्बशन्धत) 

बीमकलाई सूचीकृत हनु आव्हान गने सम्बन्धी सूचनाको ढाचँा 
 

बागमती प्रदेश सरकार 

भौनतक पूिााधार विकास मन्त्रालय 

....... 
 

बीमकलाई सूचीकृत हनु आव्हान गने सम्बन्धी सूचना 
 

 यातायात व्यिस्था कायाालय/यातायात व्यिस्था सेिा कायाालयबाट प्रिाह हनेु 
सेिाहरु यस मन्त्रालयले तयार गरेको सूचना प्रणाली माफा त सञ्चालन गना 
लानगएकोले प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०७५ को पररच्छेद- ८ 

बमोशजम बीमा गराएर मात्र प्रदान गनुापन ेसेिाहरुको लानग उक्त प्रणालीमा आबद्ध 
भई सेिा ददन इच्छुक बीमा कम्पनीहरुलाई यो सूचना प्रकाशन भएको नमनतले 
सात ददननभत्र विद्यतुीय माध्यमबाट यातायात के्षत्रको राजस्ि भकु्तानी ननयमािली, 
२०७8 को अनसूुची-७ बमोशजमको ढाँचामा आिश्यक कागजात सवहत सूचीकृत 
हनु ननिेदन पेश गनुाहनु यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  

 

नोट:  उशल्लशित सूचनाको व्यहोरा मन्त्रालयले यस ननयमािलीको अनधनमा रही 
      आिश्यक हेरफेर गरी प्रकाशन गना सलनेछ। 
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अनसूुची- ७ 
(ननयम 8 को उपननयम (2) सँग सम्बशन्धत 

बीमकले सूचीकृत हनु पेश गने ननिदेनको ढाचँा 
नमनताः ....................... 

श्री भौनतक पूिााधार विकास मन्त्रालय, 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकिानपरु। 

विर्याः सूचीकृत हनु पाऊँ भन्न ेबारे। 
 यातायात व्यिस्था कायाालय/यातायात व्यिस्था सिेा कायाालयबाट प्रिाह हनुे सेिाहरु 

मध्ये  प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०७५ को पररच्छेद- 8  बमोशजम 
बीमा गराएर मात्र प्रदान गनुापने सिेाहरुको लानग तहाँ मन्त्रालयबाट तयार गररएको 
यातायात व्यिस्था सूचना प्रणालीमा आबद्ध भई बीमा सम्बन्धी काया गना इच्छुक भएकोले 
नमनत ...................... को ...................... रावष्ट्रय दैननकमा प्रकाशशत सूचना अनसुार 
सूचीकृत हनु आिश्यक सम्पूणा कागजातहरु यसैसाथ संलग्न रािी यो ननिेदन पेश 
गरेको/गरेका छु/छौँ। साथै सो सूचना प्रणालीमा आबद्ध भई काया गनाको लानग लाग्ने 
सम्पूणा िचा यस फमा/कम्पनी/संस्थाले व्यहोना मञ् जरु छ। 

संलग्न कागजातहरुाः 
१. बीमा सनमनतबाट बीमा व्यिसाय गना जारी भएको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रनतनलवप। 
२. फमा/कम्पनी/संस्थाको दताा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रनतनलवप। 
३. कर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रनतनलवप। 
४. मूल्य अनभिवृद्ध कर दताा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रनतनलवप। 
५. सूचना प्रणालीमा आबद्ध हनुे सम्बन्धी सञ् चालक सनमनतको ननणायको प्रमाशणत प्रनतनलवप। 

ननिदेक 
आनधकाररक व्यशक्तको  
दस्तित: 
फमा/कम्पनी/संस्थाको नाम: 
िेगाना: 
सम्पका  न.ं: 
ईमेल: 

रष्टव्याः नमनत २०७८।१०।१७ मा प्रकशशत प्रदेश राजपत्र सूचना अनसुार अनसुूचीहरुमा भएको 
"प्रदेश सरकार/बागमती प्रदेश" भने्न शब्दहरुलाई "बागमती प्रदेश सरकार" भने्न 
शब्दहरुमा रुपान्तरण गररएको छ। 


