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याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी   
Revenue Management Information System (RMIS) 

सञ्चारन ऩसु्स्तका 
 

1. याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी  (RMIS) ऩरयचम :- 

1 .1  ऩरयचम (Introduction) :- 

नेऩार सयकायरे प्राप्त गने  याजस्वको सॊकरन प्रविमाराई थऩ प्रबावकायी फनाउने  उदे्धश्मरे भहारेिा छनमतरक 
कामाथरमरे सफै याजस्व सॊकरन गने फैंकहरुरे  प्रमोग गने गयी छुटै्ट कम््मूटय सफ्टवेमय ववकास गयी नेऩार सयकाय 
(अथथभतरीस्तय) को छभछत २०७१।०३।२४ को छनणथमानसुाय कम््मटुय सफ्टवेमयभा आधारयत याजस्व व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारी काठभाण्डौ उऩत्मकाका ३ वटा स्जल्राफाट शरुु गयी हार सफै स्जल्राभा राग ुबइ सकेको छ ।  
भूरत याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा कामाथरमरे सॊकरन गयेको याजस्व यकभ अथवा सेवाग्रावहरे छसधै फैक 
दास्िरा गयेको जनु सकैु याजस्व यकभ फैंकरे RMIS Software भा जम्भा (Entry) गयी  सकेऩछी भार सम्फस्तधत 
कामाथरम¸ कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरम य अतम सयोकायवारा छनकामहरुरे मस प्रणारीभा ऩहुॉच यािी 
आवस्मकता अनसुाय Real Time भा रेिाॊकन तथा प्रछतवेदन गनथ सवकने गयी Design गरयएको छ ।  हार ऩयुानो 
System भा ऩरयभाजथन गयी ऩछछल्रो प्रवीधीभा आधायीत फनाइएको छ । 

याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (RMIS) भा सवथ प्रथभ फैंकरे RMIS Software भा जम्भा (Entry) गयी  
सकेऩछी भार  सम्वस्तधत कामाथरम रगामत सवै सयोकायवारा छनकामहरुरे मस प्रणारीभा ऩहुॉच यािी Real Time भा 
आवस्मकता अनसुाय रेिाॊकन तथा प्रछतवेदन प्राप्त तथा जायी गनथ सलनेछन्  ।  फैकहरुरे भातहतका याजस्व सॊकरन 
गने शािाहरुको राछग USER प्रदान गने, आवस्मक प्रछतवेदन हेनथ तथा जायी गनथ सलनेछन।्  

1.2  प्रणारीको ऩरयचम :- 
Technical specification of software 

Descriptions Technical Requirements 

Technology Web-base 

Front-end Angular-4 

Back-end Oracle 11gDatabase 

Operating System Client in DTCOs (Windows XP or above)  

Server in FCGO (AIX 6.1) 

Font Nepali Unicode 

 

Technical Requirement (Hardware and Others) 
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Descriptions Technical Requirements 

Clint Computer Core  i 3 or  Higher 

 At Least 2 GB RAM and 320 GB Hard Disk 

Server Processor : RISC Power 7 with 4 Cores  

RAM/Main Memory : 128 GB DDR3-1333 MHZ 

Storage : 4 TB 

Tape Library : 16 GB*20 

Backup System for Data Cluster, Mirroring 

Backup System for 

Electricity Power 

Undisrupted Electricity Line of Singhdurbar 

15 KVA  UPS – 1, 60 KVA Generator 

Security Firewall, Intrusion Prevention System 

Kaspersky Anti Virus 

 

1.3  System सॊञ्चारनका राछग  आवस्मक  तमनुतभ  ऩूवाधाथयहरू:- 

System सञ्चारनका राछग कम््मटुयभा देहाम वभोस्जभ ऩूवाधाथयहरू यहेको हनुऩुछथ ।  

 कस्म्तभा i3 processer य 2 GB Ram बएको कम््मटुय । 

 कम््मूटय Windows XP वा सो बतदा भाछथ । 

 256 Kbps Internet Connectivity  हनु ुऩने  । 

 Nepali Unicode install बएको हनु ुऩने । 

 

 

1.4  प्रमोगकताथ (USER) हरु :-  

मस प्रणारीभा भहारेिा छनमतरक कामाथरम , कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरम , कामाथरम तथा फैंकहरु य 
कयदाता सवैराई पयक पयक वकछसभको USER प्रदान गरय USER को भाध्ममभफाट RMIS Software को प्रमोग गरयने 
छ । 

1.4.1  भहारेिा छनमतरककामाथरम  (FCGO) :- 

            भहारेिा छनमतरक कामाथरमराई दइु वकछसभका USER प्रदान गरयएको छ ।  
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• Administrative USER :- भहारेिा छनमतरक कामाथरमको कुनै छनस्ञ्चत एक  व्मस्ि वा दइु व्मस्िरे सॊमिु रुऩभा 
प्रमोग गनथ ऩाउन ेगरय System भा नै सधुाय तथा अतम आवस्मक ऩरयवतनथ गनथ सलने गयी  Administrative USER 

प्रदान गरयएको छ ।  

• Normal USER :- आफ्नो Password ऩरयवतथन य प्रछतवेदन हेनथ सलने गरय सम्वस्तधत शािाहरुराई  आवस्मकता 
अनसुाय USER प्रदान गनथ सवकनेछ । मस्तो USER Administrative USER रे प्रदान गनेछ ।   

1.4.2  कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरम  (DTCO) :- 

आफ्नो स्जल्रा छबरका फैकहरुरे सॊकरन गयेको याजस्वको प्रछतवेदन हेने, Import गने, नमाॉ कामाथरमहरु System 

भा याख्न ेवा अनावश्मक कामाथरमहरुराई रक गनथ सलन,े स्जल्रा कामाथरमहरुराई आवस्मकता अनसुाय USER प्रदान 

गने, कामाथरम तथा फैंकरे बौचय सॊशोधनको राछग ऩठाएको अनयुोध राई Unlock गनथ सलने गयी USER प्रदान 

गरयएको हतुछ । मस्तो USER फाट सम्फस्तधत कामाथरम वा  फैंकको अनयुोधभा बौचय  वववयण सॊसोधन गनुथ ऩने 
देस्िएभा बौचय सॊशोधनको राछग ऩठाएको अनयुोध राई Unlock गयी फैंकराई अनभुछत प्रदान गनथ सवकने छ । 
बौचयको वववयण सॊशोधनको राछग System फाट अनयुोध बै आईसकेको अवस्थाभा अतम कुनै प्रकायको वववयण 
आवस्मक ऩने छैन ।  

1.4.3  फैक (Bank) :- 

याजस्व यकभ फैक बौचयको आधायभा सवथ प्रथभ RMIS Software भा Entry गने काभ फैकफाट हतुछ । फैकरे 
RMIS Software भा Entry गयेको यकभको आधायभा भार अरु छनकामहरुरे याजस्व प्रशासन गनथ सलदछन ्। फैकरे 
Entry गयेको  वववयणको सॊशोधन फैकरे भार गनथ सलदछ । याजस्वको  कायोवाय गने फैंक  तथा शािाहरुराई 

छनम्नानसुाय तीन तहको USER Assign गरयएको हतुछ । 

• Infinite USER :- मस्तो प्रकायको USER याजश्व सॊकरन गने फैंकको केस्तिम कामाथरमराई भहारेिा छनमतरक 
कामाथरमफाट प्रदान गरयतछ  । मस्तो प्रमोगकताथरे आफ्नो Password ऩरयवतथन गनथ  सलन ेय शािाहरुको राछग   
आवस्मकता अनसुाय USER Create गनथ सलन ेअछधकाय ददइएको छ ।  

• Super USER :- मस्तो प्रकायको USER याजश्व सॊकरन गने फैंकको केस्तिम कामाथरमरे सॊकरन गने शािाहरुराई 

प्रदान गदथछ । मस्तो USER एउटा शािाभा एकजनाराई भार प्रदान गरयतछ । मस्तो प्रमोगकताथरे  आफ्नो 
Password ऩरयवतथन गनथ सलन,े Normal USER रे प्रवववि गयेको वववयण सच्माउन ुऩयेभा छनधाथरयत प्रविमा ऩयुा गयी 
सच्माउन,े य प्रछतवेदन गने कामथ गनथ सलने अछधकाय ददइएको छ । तय Super USER रे  Data Posting बने 
गनथ सलने छैन । 

• Normal USER :- याजस्व सॊकरन गने शािाहरुभा वववयण प्रववविको राछग मस्तो USER Assign गरयतछ । मस्तो 
USER सम्फस्तधत फैंकको  केस्तिम कामाथरमरे  आवस्मकता अनसुाय प्रदान गदथछ । मस्तो USER रे आफ्नो 
Password ऩरयवतनथ गने य छनधाथयीत पभथभा बौचय प्रवविी गने, सेवाग्राहीरे सोझै बयेय ल्माएको बौचयको यकभ 
फसु्झछरने य  चेक सावटएको छभछत Posting गने अछधकाय ददइएको छ । तय  Normal USER रे  शरुु प्रवववि 
ऩछछ सॊशोधन बने गनथ सलने छैन । 
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1.4.4  कामाथरम  (PO) :- 

कामाथरमराई ऩछन आवश्मकता अनसुाय तीन  तहको  USER ASSIGN गरयतछ । कामाथरमको USER फनाउने 
काभ कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरमफाट हतुछ । कामाथरमको राछग सेवा प्रदान गने प्रमोजनको राछग छुटै्ट ¸ 
रेिा याख्न ेप्रमोजनको राछग Account level य बौचय स्स्वकृत तथा सॊसोधन गने प्रमोजनको राछग Admin level 

को USER प्रदान गरयतछ ।  सेवा प्रदान गने प्रमोजनको राछग प्रदान गरयएको USER फाट बौचयको आधायभा 
सेवा प्रदान गने कामथ ¸  Account level को USER फाट याजस्वको रेिा शे्रस्ता याख्न ेकामथ गनथ सवकतछ । त्मसै 
गयी Admin level को USER फाट बौचय सॊसोधन ¸ गोश्वाया बौचय स्स्वकृछत रगामतका कामथहरु गनथ सवकतछ 
।साथै सफै प्रकायको USER फाट हेनथ सवकतछ । 

1.4.5  नेऩार याष्ट्र फैंक  (NRB) :- 

नेऩार याष्ट्र फैंकरे नेऩार सयकायको फैकको  रुऩभा कामथ गने बएकोरे याजस्व सॊकरनको हैछसमतभा  भाछथ 

उल्रेस्ित वैकराई प्रदान गरयने सफै वकछसभका USER को साथसाथै सफै फैकको प्रछतवेदन प्राप्त गयी वहसाव छभरान गनथ 
सलन े गरय आवस्मकता अनसुायका प्रछतवेदनहरु हेनथ सलने गरय छुटै्ट  USER प्रदान गरयतछ । मस्तो USER 

Administrator रे प्रदान गनथ सलनेछ ।  

1.4.6  भतरारम/ववबाग  :- 
भतरारम ववबागराई केस्तिम प्रछतवेदन  हेनथ सलने गयी  USER Assign गरयतछ । जनु USER फाट भतरारम 

ववबागरे आवस्मक ऩने प्रछतवेदनहरु हेनथ जायी गनथ सलने छ ।  मस्तो USER भहारेिा छनमतरक कामाथरमरे  प्रदान 

गने छ ।  
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RMIS  सञ्चारन ऩसु्स्तका (को.रे.छन.का. िण्ड) :- 

कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरमराई आफ्नो  स्जल्रा छबरका फैकहरुरे  सॊकरन गयेको याजस्वको प्रछतवेदन 

हेने, Import गने, नमाॉ  कामाथरमहरु System भा याख्न े वा अनावश्मक कामाथरमहरुराई रक गने, स्जल्रा स्स्थत 
कामाथरमहरुराई  RMIS Software सॊचारनको राछग आवस्मकता  अनसुायका USER हरु प्रदान  गने, कामाथरम तथा 
फैंकरे बौचय सॊशोधनको राछग ऩठाएको अनयुोध राई Unlock गनथ सलने गयी USER प्रदान गरयएको हतुछ । RMIS 

Software भा कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरमरे गनुथ ऩने काभहरुभा । 

 सफ्टवमय रग-ईन (Logon) गने । 

 स्जल्रा छबर िोरीएका नमाॉ कामाथरमहरुराई फैंकहरु Assign  गने ।   

 स्जल्रा छबरका कामाथरमहरुराई RMIS Software सॊचारनको राछग आवस्मकता  अनसुायका USER 
Name/ Password  उऩरब्ध  गयाउने । 

 कामाथरम तथा फैंकरे बौचय सॊशोधनको राछग ऩठाएको अनयुोध राई Unlock गने । 

 Password  ऩरयवतथन गने । स्जल्रा स्स्थत कामाथरमहरुरे  Password  ववछसथएभा Reset गरयददने । 

 आवश्कता अनसुायका प्रछतवेदनहरु हेने, चेक गने, जायी गने । 

2.1  सफ्टवमय रग-ईन (Logon) गने :- 

 कम््मटुय िोल्ने । 

 कुनै उऩमिु Browser (Google Chrome, Mozilla firefox, Safari etc…) िोल्ने । 

 Address  Bar  भा ठेगाना ( newrmis.fcgo.gov.np ) Entry गयी Enter गने । 

 Enter गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

1. SCREEN   
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             भाछथको SCREEN   को फाॉमा तपथ का Link फाट आवस्मक Software तथा छनदेस्शका Download गनथ 
सवकतछ बने दामाॉ SCREEN   फाट System Login गयी सॊचारन गनथ सवकतछ । System सॊचारनको राछग 

 

 USER Name :- भहारेिा छनमतरक कामाथरमफाट प्राप्त USER Name Entry गने । 

Password :-  Password Entry गने । 

login वटनभा CLICK गने । 

CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

एक ऩटकको प्रमास असपर बएभा I am not a robot CLICK गयी Captcha को वववयण यािेय भार 
Login गनथ सवकतछ । 

2. SCREEN    

 

भाछथको SCREEN   का छनम्नानसुायका Field हरु यहेका छन।् 

 उद्देश्म/प्रमोजन 

 याजस्व शीषथक 

 प्रमोगकताथ व्मवस्थाऩन 

 कामाथरम व्मवस्थाऩन 

 याजस्व जम्भा बएका बौचयहरु 

 प्रछतवेदन 
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2.2 उद्देश्म/प्रमोजन :- 

मस Menuको प्रमोगफाट याजस्व छरइ सेवा प्रदान गने कामाथरमरे प्रदान गने सेवा वा याजस्व प्राप्त हनुकुो 
प्रमोजन  प्रवववि गरयतछ ।मसयी प्रवववि गदाथ त्मस्ता सेवा तथा प्रमोजन कयदाता तथा वैंकरे स््ि फझु्ने गयी उल्रेि 
गनुथ ऩदथछ । प्रमोजन प्रवववि गने तरयका छनम्नानसुाय यहेको छ । 

 फाॉमा तपथ को प्रमोजन बने्न Menuभा CLICK गयेऩछछ गने ।  

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

3. SCREEN    

 

 कामाथरमको वपल्डभा कुन कामाथरमको सेवा वा उद्देश्म याख्न िोस्जएको हो सो कामाथरम छाने्न ।  

 नमाॉ उद्देश्म बने्न फटनभा CLICK गने  

 मस ऩछछ मस्तो SCREEN   देिा ऩदथछ ।   

  

 अॊग्रजेी वववयणभा प्रदान गरयने सेवा वा प्रमोजनको अॊग्रजेी वववयण उल्रेि गनुथ ऩदथछ 

 नेऩारी वववयणभा प्रदान गरयने सेवा वा प्रमोजनको नेऩारी वववयण उल्रेि गनुथ ऩदथछ 
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 याजस्व शीषथकभा भाछथ उल्रेि गरयएको प्रमोजन वा सेवाको याजस्व यकभ जम्भा हनुे याजस्व शीषथक 

छनोट गनुथ ऩदथछ । 

 यकभ वपल्डभा उल्रेस्ित सेवा वाऩत राग्ने याजस्व यकभ उल्रेि गनुथ ऩदथछ । 

 त्मसऩछछ Upadate फटनभा CLICK गनुथ ऩदथछ । मसऩछछ उि सेवा /उद्देश्म वा प्रमोजन सेब हतुछ 

। मसयी सेब बएको प्रमोजन सचुीभा देिा ऩदथछ ।   

2.3 याजस्व शीषथक  :- 

          मस Menuफाट कामाथरमरे सॊकरन गने याजस्व शीषथकहरु प्रवववि गनथ सवकतछ । याजस्व शीषथक छनोट 
गदाथ त्मस कामाथरमभा जम्भा हनुे याजस्व शीषथक भार छनोट गनुथ ऩनेछ । याजस्व शीषथक CLICK गये ऩछी 
छनम्नानसुाय को SCREEN    देिाऩछथ । 

4. SCREEN    

 

याजस्व शीषथक थऩघट गनथको राछग दामाॉ तपथ को याजस्व शीषथक छनोट   फटनभा CLICK गने । मस यी 
CLICK गयेऩछछ छनम्नानसुायको SCREEN   देिा ऩदथछ । 

5. SCREEN    
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भाछथको SCREEN  भा कामाथरमको राछग चावहने याजस्व शीषथक छनोट गयी अऩडेट वटन CLICK गनुथ ऩछथ 
। मसयी छनोट गरयएका याजस्व शीषथक सूचीभा देिा ऩदथछ । 

 

4  प्रमोगकताथ व्मवस्थाऩन :- 
       मस Menuफाट कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरमरे स्जल्रा स्स्थत कामाथरमहरुको राछग USER प्रदान गने 
काभ गदथछ । कामाथरमको राछग USER  प्रदान गदाथ शे्रष्ता याख्ने , बौचयको वववयण सॊसोधन गने य सेवा प्रदान गने 
प्रमोजनको राछग छुट्टा छुटै्ट मूजय प्रदान गनुथ ऩदथछ । प्रमोगकताथ व्मवस्थाऩन Menuको छबर दइुवटा submenu यहेका 
छन ्। नमाॉ प्रमोगकताथ य प्रमोगकताथको सूची । प्रमोगकताथ फनाउनको राछग नमाॉ प्रमोगकताथ फटन CLICK गनुथ ऩछथ 
। CLICK गयेऩछछ छनम्नानसुायको  SCREEN   देिाऩछथ । 

6. SCREEN    
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भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Enrty गने ।   
 प्रमोगकताथ:-  प्रमोगकताथको ID type गने  

 ऩासवडथ्  ऩासवडथ टाइऩ गने 

 अॊग्रजेी नाभ् प्रमोगकताथको ऩूया नाभ अॊग्रजेीभा रेख्न े

  नेऩारी नाभ् प्रमोगकताथको ऩूया नाभ नेऩारीभा रेख्न े 

 कामाथरम् कुन कामाथरमको प्रमोगकताथ हो सो कामाथरम छनोट गने । 

 ऩद् प्रमोगकताथको ऩद रेख्न े

 इभेर ठेगाना् प्रमोगकताथको इभेर ठेगाना बए रेख्न ेअतमथा िारी छोड्न े

 पोन नॊ:  ल्माण्डराइन पोन बए रेख्न ेअतमथा िारी छोड्न े

 भोवाइर नॊ: प्रमोगकताथको भोवाइर नॊ रेख्न े

 आइवऩ ठेगाना् िारी छाड्न े

 प्रमोगकताथको तह् कस्तो प्रमोगकताथ हो छनोट गने  

 सफै वववयण बयेऩछछ सेब गनुथहोस बने्न फटन CLICK गने । 
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मसयी सेब गरयसकेऩछछ प्रमोगकताथको वववयण सूचीभा देिा ऩदथछ । हेयेय चेक गनथ सवकतछ बने कुनै 
वववयण सॊसोधन गनुथ ऩयेभा  ऩेन जस्तो फटन CLICK गयी सम्फतधीत वववयण सॊसोधन गनथ सवकतछ 
। 

 

4.  कामाथरम व्मवस्थाऩन  ्   

       मस Menuफाट स्जल्रास्स्थत याजस्वको कायोवाय गने कामाथरमहरु थऩ गने हटाउने कामाथरमको वववयण सॊसोधन 
गने य त्मस्ता कामाथरमहरुको याजस्व सॊकरन हनुे फैंक छनोट गने कामथ गनथ सवकतछ । मस Menu छबर दइुटा 
submenu छन ्नमाॉ याजस्व सॊकरन गने छनकाम य याजस्व सॊकरन गने छनकामको सूची  । सूची हेने य सॊसोधन 
गने प्रमोजनकोरागी हो बने नमाॉ याजस्व सॊकरन गने छनकाम Menuफाट नमाॉ कामाथरम थऩ गनथ सवकतछ ।  
नमाॉ याजस्व सॊकरन गने छनकाम Menu CLICK गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

 

 

7. SCREEN    

  

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Enrty गने ।   
 कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरम् सम्फतधीत कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरम छनौट गने । 

 ऩूयानो कामाथरम कोड् मसभा कामाथरमको ऩूयानो ढाॉचाको कोड उल्रेि गने ( District-Ministry-

Code) 
 कामाथरम कोड् मसभा आपै कोड Generate हतुछ प्रवववि गनुथ ऩदैन । 

 अॊग्रजेी नाभ् कामाथरमको अॊग्रजेी नाभ सफैरे फझु्ने गयी उल्रेि गने । 

 नेऩारी नाभ् कामाथरमको नेऩारी ऩूया नाभ उल्रेि गने । 

 अॊग्रजेी ठेगाना् कामाथरम यहेको स्जल्रा तथा स्थान अॊग्रजेीभा उल्रेि गने । 

 नेऩारी ठेगाना् कामाथरम यहेको स्जल्रा तथा स्थान नेऩारीभा उल्रेि गने । 

 भतरारम् कामाथरमको तारकु भतरारम छनोट गने । 

 ववबाग् कामाथरमको तारकु ववबाग उल्रेि गने । 
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 सविम् हार कामाथरम कामभ बए √ गने अतमथा िारी गने । 

 

दामाॉ तपथ को फैंक छनोट गने स्थानभा त्मस कामाथरमको याजस्व सॊकरन हनुे फैंक छनोट गनुथ ऩदथछ । 
मसयी फैंक छनोट गदाथ स्जल्राको ववछनमोजन तपथ को कायोवाय गने फैंक स्जल्रा स्स्थत सफै कामाथरमकोराछग छनोट 
गनुथ ऩदथछ बने कुनै फैंक कुनै छनस्ित कामाथरमको याजस्व सॊकरन गने गयी स्स्वकृछत ऩाएको बए त्मस्तो कामाथरमको 
राछग त्मो फैंक ऩछन छनोट गनुथ ऩदथछ । 

हार ऩूयानो प्रणारीभा यहेका सफै कामाथरमहरु स्वत् छसस्टभभा यास्िएको हतुछ तय सफै वववयण ऩयुा 
नबरयएको हनुारे कामाथरमको सूचीफाट त्मस्ता कामाथरमको वववयण Edit गयी िारी वववयण थऩ गने य फैंक छनोट 
गने काभ गनुथ ऩदथछ । 

 

5.  याजस्व जम्भा बौचयहरु  ्  

मस Menuफाट स्जल्रास्स्थत कामाथरमहरुको राछग जम्भा बएका सफै याजस्व बौचयहरु देिा ऩदथछन।् मस Menuको प्रमोग हेने 
प्रमोजनकोराछग भार हतुछ । कुनै अवस्थाभा कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरमरे बौचयको वववयण सॊसोधन गनुथ ऩयेको 
अवस्थाभा मसै Menuफाट गनथ सवकतछ। याजस्व जम्भा बौचय Menuभा CLICK गयेऩछछ छनम्नानसुायको SCREEN   देिा ऩदथछ 
। 

 

 

  

8. SCREEN    

 

मसभा बौचयको जनुसकैु वववयणको आधायभा बौचय िोज्न सवकतछ ।  

 

6.  प्रछतवेदन् 
मस Menuफाट कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरमराई आवश्मक ऩने प्रछतवेदनहरु हेनथ सवकतछ । 
स्स्वकृत भ रे ऩ पायाभ अनसुायका प्रछतवेदनहरु मस Menu छबर यहेका हतुछन बने थऩ प्रछतवेदन 
चावहएभा याजस्व जम्भा बौचयफाट Data excel Format भा export गयी प्रमोगकताथरे आपै तमाय गनथ 
सवकतछ । 
 "Report"  भा CLICK गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुाय को SCREEN   देिाऩछथ । 

9. SCREEN    



राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाऱी (RMIS) सञ्चाऱन पुस्स्िका 
 

 
 

 

भाछथको SCREEN   का छनम्नानसुाय का प्रछतवेदनहरु यहेका छन ्। 

 ५०१- स.का.पा.नॊ. ३ 

 ५०२- अनसुसु्च ६ 

 ५०३ फैक सॊकरन तथा कामाथरम आम्दानी  पयकको वववयण 

 ३९ भ रे ऩ पा नॊ.९ 

 २०१ शीषथकगत याजस्व सॊकरनको भाछसक वववयण (फैक अनसुाय)   

3.  RMIS सञ्चारन ऩसु्स्तका (फैंक िण्ड ) :- 

याजस्व यकभ फैक बौचयको आधायभा RMIS Software भा Entry गने काभ फैकफाट हतुछ । फैकरे RMIS 

Entry गयेको यकभको आधायभा भार अरु छनकामहरुरे याजस्व प्रशासन गनथ सलदछन ्। फैकरे Entry गयेको  
वववयणको सॊशोधन फैकरे गनथ सलदछ । याजस्वको  कायोवाय गने फैंक  तथा शािाहरुराई छनम्नानसुाय तीन तहको 
USER Assign गरयएको हतुछ । 

 Infinite USER  

 Super USER  

 Normal USER  

 3.1  Infinite USER :- 

मस्तो प्रकायको USER याजश्व सॊकरन गने फैंकको केस्तिम कामाथरमराई भहारेिा छनमतरक कामाथरमफाट प्रदान 
गरयतछ । मस्तो प्रमोगकताथरे आफ्नो Password ऩरयवतथन गनथ  सलन े य शािाहरुको राछग  अतम प्रकायका  Super तथा 
Normal USER हरु प्रदान गने अछधकाय हतुछ । मस्तो USER Administrator राई भार प्रदान गरयतछ । मस USER 

रे सम्ऩणुथ फैंक शािाहरुको अनगुभन/छनरयऺण/छनमतरण गने काभ गदथछ। Infinite USER रे गने कामथहरु 

 सफ्टवमय रग-ईन (Logon) गने । 

 USER फनाउने ।  

 प्रछतवेदन भापथ त शािा तथा प्रमोगकताथको अनगुभन गने । 

 नेऩार याष्ट्र फैंकसॉग वहसाव छभरान गने । 

3.1.1  सफ्टवमय रगइन (Login) गने :- 

 कम््मटुय िोल्ने । 

 उऩमिु Browser छाने्न (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera etc.)। 

 Address  Bar  भा ठेगाना ( newnewrmis.fcgo.gov.np )  Entry गयी Enter गने । 

 Enter गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 
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10. SCREEN    

 
 

भाछथको SCREEN   को दामा ताछरकाको  Link फाट आवस्मक Software तथा छनदेस्शका Download गनथ 
सवकतछ बने वामाॉ SCREEN   फाट System भा प्रवेश गयी सॊचारन गनथ सवकतछ । System सॊचारनको राछग 

 

भाछथको SCREEN    भा छनम्नानसुाय Entry गने । 

 प्रमोगकताथ :- भहारेिा छनमतरक कामाथरमफाट प्राप्त USER Name Entry गने । 

 Password :-  Password Entry गने । 

 login वटनभा CLICK गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

प्रमोगकताथको तह अनसुाय Menuहरु पयक पयक हनुसलछ । infinite USER राई प्रमोगकताथ फनाउने य प्रछतवेदन Menu भार 
उऩरब्ध हतुछ बने Super USER राई बौचयको वववयण य प्रछतवेदन Menu उऩरब्ध छ । त्मसैगयी Normal USER राइ बौचय 
प्रवववि गने तथा चेक स्लरमयीङको Menuभा ऩहुॉच हनुेछ ।  

३.1.2 प्रमोगकताथ व्मवस्थाऩन :- 
       मस Menuफाट कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरमरे स्जल्रा स्स्थत कामाथरमहरुको राछग USER प्रदान गने 
काभ गदथछ । कामाथरमको राछग USER  प्रदान गदाथ शे्रष्ता याख्ने , बौचयको वववयण सॊसोधन गने य सेवा प्रदान गने 
प्रमोजनको राछग छुट्टा छुटै्ट मूजय प्रदान गनुथ ऩदथछ । प्रमोगकताथ व्मवस्थाऩन Menuको छबर दइुवटा submenu यहेका 
छन ्। नमाॉ प्रमोगकताथ य प्रमोगकताथको सूची । प्रमोगकताथ फनाउनको राछग नमाॉ प्रमोगकताथ फटन CLICK गनुथ ऩछथ 
। CLICK गयेऩछछ छनम्नानसुायको  SCREEN   देिाऩछथ । 

11. SCREEN    



राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाऱी (RMIS) सञ्चाऱन पुस्स्िका 
 

 
 

 

 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Enrty गने ।   
 फैंक शािा् USER यहेको शािा छनोट गने  

 प्रमोगकताथ:-  प्रमोगकताथको ID type गने  

 ऩासवडथ्  ऩासवडथ टाइऩ गने( length 6-16, 1 upper case, 1 lower case and 1 special character 

(@,#,$,%,&,*)) 
 अॊग्रजेी नाभ् प्रमोगकताथको ऩूया नाभ अॊग्रजेीभा रेख्न े

  नेऩारी नाभ् प्रमोगकताथको ऩूया नाभ नेऩारीभा रेख्न े 

 ऩद् प्रमोगकताथको ऩद रेख्न े

 इभेर ठेगाना् प्रमोगकताथको इभेर ठेगाना बए रेख्न ेअतमथा िारी छोड्न े

 पोन नॊ: ल्माण्डराइन पोन बए रेख्न ेअतमथा िारी छोड्न े

 भोवाइर नॊ: प्रमोगकताथको भोवाइर नॊ रेख्न े

 आइवऩ ठेगाना् िारी छाड्न े

 प्रमोगकताथको तह् कस्तो प्रमोगकताथ हो छनोट गने  

 

सफै वववयण बयेऩछछ सेब गनुथहोस बने्न फटन CLICK गने । 

 

मसयी सेब गरयसके ऩछछ प्रमोगकताथको वववयण प्रमोगकताथको सूची बन्न Menuभा देिा ऩदथछ । हेयेय 

चेक गनथ सवकतछ बने कुनै वववयण सॊसोधन गनुथ ऩयेभा  ऩेन जस्तो फटन CLICK गयी सम्फतधीत 
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वववयण सॊसोधन गनथ सवकतछ । मस प्रकायको प्रमोगकताथको काभ USER Create गने तथा आवश्मक 
प्रछतवेदन हेने हो । 

 

 

 

SUPER USER: 

मस तहको प्रमोगकथ ताको काभ Normal USER रे तमाय गयेको बौचयभा कुनै सॊसोधन गनुथ ऩने बएभा सॊसोधन गने हो । त्मसै 
गयी मस प्रमोगकताथफाट कुनै प्रमोगकताथरे प्रवववि गयेको चेक उसको अनऩुस्स्थतीभा स्लरमयीङ गनथ सलछ । मस प्रमोगकताथफाट 
Login गदाथको भूख्म ऩेज छनम्नानसुायको हतुछ । 

 

12. SCREEN    

 

 
 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय  तीन वटा Field हरु देिाऩदथछन ्। 

 बौचय व्मवस्थाऩन 

 चेक स्लरमयीङ गने य 

 प्रछतवेदन 

3.1.2  बौचय व्मवस्थाऩन  ्

मस Menuको प्रमोगफाट फैंकको Normal USER रे प्रवववि गयेको याजस्वको ववस्ततृ वववयण हेने य प्रविमा 
ऩयुा गयी सॊसोधन गने गदथछ । सेवाग्राहीरे अनराईन बयेको बौचयको फैंकरे कुनै ऩछन वववयण सॊसोधन गनथ सलदैन 
तय फैंक आपैरे प्रवववि गयेको बौचयको यकभ य छभछत फाहेक अतम वववयण सॊसोधन गनथ सवकतछ । यकभको 
हकभा सेवाग्राही बयेको वववयण बदाथ वैकरे गस्ल्त गयेको अवस्थाभा छनस्ित प्रविमा ऩयुा गयी सॊसोधन गनथ सवकतछ 
। बौचय सॊसोधनको राछग उि बौचय कामाथरमरे आम्दानी जनाइसकेको यहेछ बने कामाथरमको अनभुछतभा भार 
सॊसोधन गनथ सवकतछ ।  

13. SCREEN    
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मस Menuफाट बौचय सॊसोधन गदाथ कामथहरु बने्न वपल्डको तर यहेको ऩेन जस्तो फटनभा CLICK गनुथ ऩछथ 
। मो फटन CLICK गरयसके ऩछछ Edit Mode भा छनम्नानसुाय बौचय देिा ऩदथछ ।  

14. SCREEN    

 मसराई आवश्मकता अनसुाय जनु वपल्ड सॊसोधन गने हो सॊसोधन गनथ सवकतछ । सॊसोधन गरयसकेऩछछ 
Update फटनभा CLICK गनुथ ऩने हतुछ । 

  3.1.2.1  चेक स्लरमयीङ गने:- 
मस Menuफाट Normal USER रे प्रवववि गयेका चेक भापथ त बिुानी बएका बौचयहरुको चेक स्लरमयीङ गने 

काभ हतुछ । साभातमतमा चेकको स्लरमयीङ प्रववविकताथरे नै गदथछ तय कुनै ददन प्रववविकताथ अनऩुस्स्थत बएको 
अवस्थाभा Super USER रे स्लरमयीङ गने गयी तमाय गरयएको छ । मस Menu छबर काभ गदाथ त्मस Super USER 

अततगथतका नभथर USERरे प्रवववि गयेका स्लरमयीङ हनु फाॉकी सफै चेकहरु देिा ऩदथछन ।त्मसफाट स्लरमयीङ 
बएका बौचय छनोट गयी ऩोि गनुथ ऩदथछ । मो Menuको SCREEN   छनम्नानसुायको हतुछ ।   

15. SCREEN    

 

 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Entry गने । 
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 चेक सावटकएको छभछत :-  जनु ददन चेक स्लरमयीङ बएको हो सो छभछत उल्रेि गने । 

 छनोट् मो  वपल्डभा स्लरमयीङ बएका चेक सॉग सम्फतधीत बौचयभा Tick(√) गने ।  

 ऩोि गनुथहोस् मो फटन CLICK गयेऩछछ गयेका बौचयहरुको चेक स्लरमयीङ हतुछ । मसयी चेक 
स्लरमयीङ गदाथ चेक सावटएको छभछत अनसुाय बौचय छभछत कामभ हतुछ बने कायोवाय गयेको छभछतको 
आधायभा प्रछतवेदनभा देिा ऩने बएकोरे अछनवामथ रुऩभा स्लरमयीङ बएको ददनभा ऩोविङ गने 
व्मवस्था छभराउन ुऩदथछ । 

प्रछतवेदन :- 

मस Menuभा सऩुय USERराई आवश्मक ऩने प्रछतवेदन यास्िएको छ  
 

16.  SCREEN    

 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुायका प्रछतवेदन हरु यहेका छन ्। 

 १०१- शािागत याजश्व सॊकरनको दैछनक वववयण 

 १०२- स्शषथकगत याजश्व सॊकरनको भासीक वववयण 

 २०६- स.का.पा.नॊ. २ 

 २०९- स.का.पा.नॊ. ७ 

 ४०१.२- बौचयको दैछनक ववष्ततृ वववयण (Excel) 

 

NORMAL USER: 

 मस तहको प्रमोगकथ ताको काभ सेवाग्राहीरे फैंक बौचय सवहत याजस्व फझुाउन ल्माउॉदा सो बौचयराई छसस्टभभा प्रवववि 
गयी याजस्व फझु्ने हो ।मस Normal USER रे बौचय प्रवववि गने चेक भापथ त बएको बिुानीको हकभा चेक स्लरमयीङ गने य 
आफ्नो प्रछतवेदन हेने काभ गदथछ । तय प्रवववि बएको बौचयभा सॊसोधन गनथ बने मस प्रमोगकताथफाट सवकॊ दैन । मस 
प्रमोगकताथफाट Login गदाथको भूख्म ऩेज छनम्नानसुायको हतुछ । 
17.  SCREEN    
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भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Menuहरु यहेका छन ्। 

 बौचय व्मवस्थाऩन :-  

 चेक स्लरमयीङ गने :-   

 प्रछतवेदन:-  

बौचय व्मवस्थाऩनफाट फैंकरे बौचय बने, सेवाग्राहीरे अनराइन बयेको बौचयको यकभ फझु्ने रगामतका काभ गनथ 
सवकतछ बने चेक स्लरमयीङ फाट चेक भापथ त बिुानी बएका बौचयको चेक स्लरमयीङ गने काभ गरयतछ । 
प्रछतवेदन Menuफाट प्रछतवेदन हेने काभ हतुछ । 

बौचय व्मवस्थाऩन् मस Menu छबर छनम्नानसुायका submenuहरु यहेका छन । 

 फैंकद्वाया बौचय प्रवववि 

 Online बयेको बौचयको यकभ फझु्न े

 यकभ बिुानी बएका बौचयहरु 

 यकभ बिुानी हनु फाॉकी बौचयहरु  

 

फैंकद्वाया बौचय प्रवववि् मस Menu फाट सेवाग्राहीरे बयेय ल्माएको Deposit Slip मस प्रणारीभा 
प्रवववि गरयतछ । मो Menu CLICK गयेऩछछ छनम्नानसुायको SCREEN   देिा ऩदथछ । 

 

18.  SCREEN    
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मसभा 
आछथथक वषथ्  चार ुआछथथक वषथ आपै आएको हतुछ केही नगने । 

कायोवाय सॊकेत् छसस्टभरे तमाय गछथ केही नगने 

छभछत् Deposit Slip को छभछत उल्रेि गने 

स्जल्रा् याजस्व फझुाउन ुऩने कामाथरम यहेको स्जल्रा छनोट गने । 

कामाथरम् यकभ जम्भा हनु ुऩने कामाथरम छनोट गने 

बिुानीकताथको ऩवहचान सॊकेत् ऩान नॊ फाहेक बिुानीकताथको अतम कुनै सॊकेत बए उल्रेि गने 
जस्तै भास्टय आइडी¸ यावष्ट्रम ऩरयचमऩर नॊ आदद 

ऩान नॊ बिुानीकताथको ऩान नॊ प्रवववि गने । ऩान नॊ उल्रेि गयेऩछछ नाभ ठेगाना आपै आउॉछ । 
नआएभा भहारेिा छनमतरक कामाथरम वा आततरयक याजस्व ववबागभा सम्ऩकथ  गने । 

नाभ् बिुानी कताथको नाभ प्रवववि गने । ऩान नॊ याख्दा आपै आएको हतुछ केही गनुथ ऩदैन तय 
एउटै ऩानभा एक बतदा फढी व्मवसाम गयेको यहेछ बने छनोट गनुथ ऩछथ । 

ठेगाना् बिुानी कताथको ठेगाना प्रवववि गने 

पोन नॊ: बिुानी कताथको पोन नॊ प्रवववि गने सकेसम्भ भोवाइर नॊ उल्रेि गने । 

बौचय नॊ: छसस्टभरे आपै सजृना गछथ केही नगने 

छडऩोस्जट स्स्रऩ नॊ: सेवाग्राहीरे बयेको स्स्रऩको वप्रतटेड नॊ उल्रेि गने 

उद्देश्म/प्रमोजन् याजस्व फझुाउनकुो प्रमोजन उल्रेि गने  
याजस्व शीषथक् प्रमोजन छनोट गदाथ आपै आउॉछ नआएभा सेवाग्रावहरे बयेको शीषथक छनोट गने  
वाऩत् याजस्व वकन फझुाएको हो प्रमोजन सवहत आपै आउॉछ नआएभा सेवाग्रावहरे बयेको वववयण 

प्रवववि गने 

यकभ् प्रमोजन छनोट गदाथ आपै आए केही नगने नआएभा सेवाग्राहीरे स्स्रऩभा उल्रेि गयेको 
यकभ प्रवववि गने । 
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आम वषथ्  कुन वषथको कय फझुाउन रागेको हो त्मो वषथ छनोट गने वा सेवाग्रावहरे बये अनसुाय 
छनोट गने  

अग्रीभ कयकट्टी हो होइन् सेवाग्राहीरे उल्रेि गये फभोस्जभ प्रवववि गने । 

 

उल्रेस्ित वववयण बयेय सेब गनुथहोस बने्न फटन स्लरक गने । स्भयण गनुथहोरा मो वटन स्लरक 
गयेऩछछ बौचय सेब हतुछ तय यकभ बिुानी हुॉदैन । सेब बएको confirmation message 

आएऩछछ सोही SCREEN को तर थऩ वपल्डहरु देिा ऩदथछन ।  

 
 

उल्रस्ित वपल्डहरु भध्मे बिुानीको प्रकायभा Cash छानेय बिुानी यकभ प्रवववि गयी यकभ 
जम्भा गनुथहोस बने्न फटनभा स्लरक गनुथ ऩछथ । मदद  चेक भापथ त बिुानी बएको हो बने 
Cheque छनोट गयेय चेकको थऩ वववयण प्रवववि गनुथ ऩने हतुछ । 

 

फैकको Normal User रे बौचय सेब गने तय यकभ जम्भा गनथ ववसथन सलने 
सम्बावना धेयै यहन सलछ तसथथ मस ववषमभा ख्मार गनुथ होरा । 

 

 

Online बयेको बौचयको यकभ फझु्ने ्
मस Menuफाट सेवाग्राही आपैरे अनराइन बौचय बयेय यकभ फझुाउन भार फैंकभा आएको 
अवस्थाभा कायोवाय सॊकेतको आधायभा यकभ फझु्न सवकतछ ।  मस Submenuभा स्लरक 
गयेऩछछ छनम्नानसुाय SCREEN  देिा ऩदथछ । 

19. SCREEN    
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मसभा कायोवाय सॊकेत बने्न स्थानभा सेवाग्राहीरे तमाय गयेको बौचयको कायोवाय सॊकेत प्रवववि गयी 
फटन स्लरक गनुथ ऩदथछ । त्मस ऩछछ छनम्भानसुायको SCREEN  देिा ऩदथछ । 

 

20. SCREEN    

 

मसयी बौचयको वववयण देिा ऩयेऩछछ यकभ जम्भा गनुथहोस िण्डभा बिुानीको प्रकाय छनोट गयी 
बिुानी हनुऩुने यकभ प्रवववि गयी यकभ जम्भा गनुथहोस बने्न फटनभा स्लरक गनुथ ऩदथछ । 
Confirmation Message आएऩछछ बौचयको यकभ बिुानी बएको भाछनतछ ।  

यकभ बिुानी बएका बौचयहरु्  मस Menuफाट फैंकरे यकभ बिुानी छरएका बौचयहरु देिा ऩदथछन ् । मो 
Menu हेने प्रमोजनको राछग भार हो 
यकभ बिुानी हनु फाॉकी बौचयहरु  ्मस Menuफाट फैंकरे वा सेवाग्राहीरे प्रवववि गयेका तय यकभ बिुानी 
हनु फाॉकी बौचयहरु देिा ऩदथछन ्। मो Menu ऩछन हेने प्रमोजनको राछग भार हो 

चेक स्लरमयीङ गने:- 

मस Menu फाट  USER रे आपुरे प्रवववि गयेका चेक भापथ त बिुानी बएका बौचयहरुको चेक स्लरमयीङ 
गने काभ हतुछ । मस Menu भा आपुरे प्रवववि गयेका स्लरमयीङ हनु फाॉकी सफै चेकहरु देिा ऩदथछन ।त्मसफाट 
स्लरमयीङ बएका बौचय छनोट गयी ऩोि गनुथ ऩदथछ । मो Menuको SCREEN   छनम्नानसुायको हतुछ ।   
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21. SCREEN    

 

 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Entry गने । 

 चेक सावटकएको छभछत :-  जनु ददन चेक स्लरमयीङ बएको हो सो छभछत उल्रेि गने । 

 छनोट् मो  वपल्डभा स्लरमयीङ बएका चेक सॉग सम्फतधीत बौचयभा Tick(√) गने ।  

 ऩोि गनुथहोस् मो फटन CLICK गयेऩछछ गयेका बौचयहरुको चेक स्लरमयीङ हतुछ । मसयी चेक 
स्लरमयीङ गदाथ चेक सावटएको छभछत अनसुाय बौचय छभछत कामभ हतुछ बने कायोवाय गयेको छभछतको 
आधायभा प्रछतवेदनभा देिा ऩने बएकोरे अछनवामथ रुऩभा स्लरमयीङ बएको ददनभा ऩोविङ गने 
व्मवस्था छभराउन ुऩदथछ । 

प्रछतवेदन  ्

3.1.3.2  १०२- स्शषथकगत याजश्व सॊकरनको भासीक वववयण  :- 
 मस प्रछतवेदनरे फैक शािा अनसुाय सॊकरन बएको भाछसक याजश्वको वववयण देिाउछ । त्मसको राछग  

 भाछथ SCREEN   No.32  को "१०२- स्शषथकगत याजश्व सॊकरनको भासीक वववयण " भा CLICK  
गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

22.  SCREEN    

 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Entry गने । 

 फैंक :-  फैक छाने्न । 

 भवहना :- प्रछतवेनको भवहना छाने्न ।  

 आछथथक वषथ :- आछथथक वषथ Default भा आईयहेको हतुछ ।चेक गने ।   

 गततव्म :- Doc/PDF/HTML भध्मे कुनै एकराई Active गने । 

 दठक वटनभा CLICK गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको प्रछतवेदन देिाऩछथ । 

 

23.  SCREEN    

 

 



राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाऱी (RMIS) सञ्चाऱन पुस्स्िका 
 

 
 

3.1.3.3  २०६- स.का.पा.नॊ. २  :- 

 मस प्रछतवेदनरे फैक शािा अनसुाय सॊकरन बएको भवहना सम्भको याजश्वको वववयण देिाउछ । त्मसको 
राछग  

 भाछथ SCREEN   No.32  को "२०६- स.का.पा.नॊ. २  " भा CLICK  गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

24.  SCREEN    

 

 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Entry गने । 

 फैंक :-  फैक छाने्न । 

 फैंक िाता नॊ :- फैंक िाता नॊ छाने्न । 

 भवहना :- भवहना छाने्न ।   

 आछथथक वषथ :- आछथथक वषथ Default भा आईयहेको हतुछ ।चेक गने ।  

 गततव्म :- Doc/PDF/HTML भध्मे कुनै एकराई Active गने ।  

 दठक वटनभा CLICK गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको प्रछतवेदन देिाऩछथ । 

 

 

 

25.  SCREEN    

 

 

3.1.3.4  २०९- स.का.पा.नॊ. ७  :- 

 मस प्रछतवेदनरे फैक शािा अनसुाय सॊकरन बएको कय / गैह्र कय याजश्वको वववयण देिाउछ । त्मसको 
राछग  

 भाछथ SCREEN   No.32  को "२०९- स.का.पा.नॊ. ७  " भा CLICK  गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

26.  SCREEN    

 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Entry गने । 

 छभछत :-  कुन छभछतको प्रछतवेदन िोजेको हो त्मो छभछत Entry गने । 

 फैंक :- फैक छाने्न । 

 आछथथक वषथ :- आछथथक वषथ Default भा आईयहेको हतुछ ।चेक गने ।  

 गततव्म :- Doc/PDF/HTML भध्मे कुनै एकराई Active गने ।  

 दठक वटनभा CLICK गने । 
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 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको प्रछतवेदन देिाऩछथ । 

27.  SCREEN    

 

 

3.1.3.5  ४०१.२- बौचयको दैछनक ववष्ततृ वववयण :- 
  मस प्रछतवेदनरे फैक शािा अनसुाय दैछनक सॊकरन बएको याजश्वको ववष्ततृ वववयण देिाउछ । त्मसको 
राछग  

 भाछथ SCREEN   No.32  को "४०१.२- बौचयको दैछनक ववष्ततृ वववयण" भा CLICK  गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

28.  SCREEN    

 

भाछथको SCREEN   भा छनम्नानसुाय Entry गने । 

 छभछत :- कुन छभछतको प्रछतवेदन िोजेको हो त्मो छभछत Entry गने । 

 फैंक :- फैक छाने्न । 

 आछथथक वषथ :- आछथथक वषथ Default भा आईयहेको हतुछ ।चेक गने ।    

 दठक वटनभा CLICK गने । 

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको  प्रछतवेदन  देिाऩछथ । 

29.  SCREEN    

 

 

याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी(कामाथरम िण्ड)  :- 
मस Interface फाट काराथरमरे सेवा प्रवाहको रागी नगद वा अनराइन वा बौचयको रुऩभा याजस्व छरने ¸ त्मसको 
आधायभा सेवा प्रदान गने य याजस्वको रेिाॊकन एवॊ प्रछतवेदन गने कामथ गरयतछ ।  मो प्रणारी सञ्चारनभा आए ऩछछ 
कामाथरमरे छसस्टभभा हेयेय सेवा ददएको Confirm नगयेसम्भ फैंक बौचय वा अनराईन बौचयको आधायभा सेवा ददन 
छभल्दैन । 

मस Interface भा Login गने तरयका छनम्नानसुाय यहेको छ । 

 

 कम््मटुयभा यहेको कुनै उऩमिु Browser (Google Chrome, Mozilla firefox, Safari etc…) िोल्ने 
। 

 Address  Bar  भा ठेगाना ( newrmis.fcgo.gov.np ) Entry गयी Enter गने । 

 Enter गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

1. SCREEN   
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             भाछथको SCREEN   को फाॉमा तपथ का Link फाट आवस्मक Software तथा छनदेस्शका Download गनथ 
सवकतछ बने दामाॉ SCREEN   फाट System Login गयी सॊचारन गनथ सवकतछ । System सॊचारनको राछग 

 

 USER Name :- कोष तथा रेिा छनमतरक कामाथरमफाट प्राप्त USER Name Entry गने । 

Password :-  Password Entry गने । 

login वटनभा CLICK गने । 

CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

एक ऩटकको प्रमास असपर बएभा I am not a robot CLICK गयी Captcha को वववयण यािेय भार 
Login गनथ सवकतछ । 

Login गयीसकेऩछछ छनम्नानूसायको SCREEN  देिा ऩदथछ । 

30. SCREEN    

 

भाछथको SCREEN   का छनम्नानसुायका Field हरु यहेका छन।् 

 उद्देश्म 



राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाऱी (RMIS) सञ्चाऱन पुस्स्िका 
 

 
 

 याजस्व शीषथक 

 आम्दानी यसीद व्मवस्थाऩन 

 गोश्वाया बौचय  

 याजस्व जम्भा बएका बौचयहरु 

 सेवा ददनहुोस 

 कामाथरमरे सॊकरन गयेको नगद दास्िरा गयेका बौचयहरु 

 कामाथरमरे सॊकरन गयेको नगद दािरा गनथ फाॉकी बौचयहरु 

 प्रछतवेदन 

कामाथरमको User को प्रकाय अनसुाय Menuहरु पयक पयक हनुसलछन ्। 

2.2 उद्देश्म/प्रमोजन :- 

मस Menuको प्रमोगफाट याजस्व छरइ सेवा प्रदान गने कामाथरमरे प्रदान गने सेवा वा याजस्व प्राप्त हनुकुो 
प्रमोजन  प्रवववि गरयतछ ।मसयी प्रवववि गदाथ त्मस्ता सेवा तथा प्रमोजन कयदाता तथा वैंकरे स््ि फझु्ने गयी उल्रेि 
गनुथ ऩदथछ । प्रमोजन प्रवववि गने तरयका छनम्नानसुाय यहेको छ । 

 फाॉमा तपथ को प्रमोजन बने्न Menuभा CLICK  गने ।  

 CLICK गये ऩछी छनम्नानसुायको SCREEN   देिाऩछथ । 

31. SCREEN    

 

 कामाथरमको वपल्डभा आफ्नो कामाथरम आपै आउॉछ केही गनुथ ऩदैन ।  

 नमाॉ उद्देश्म बने्न फटनभा CLICK गने  

 मस ऩछछ मस्तो SCREEN   देिा ऩदथछ ।   
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 अॊग्रजेी वववयणभा प्रदान गरयने सेवा वा प्रमोजनको अॊग्रजेी वववयण उल्रेि गनुथ ऩदथछ 

 नेऩारी वववयणभा प्रदान गरयने सेवा वा प्रमोजनको नेऩारी वववयण उल्रेि गनुथ ऩदथछ 

 याजस्व शीषथकभा भाछथ उल्रेि गरयएको प्रमोजन वा सेवाको याजस्व यकभ जम्भा हनुे याजस्व शीषथक 

छनोट गनुथ ऩदथछ । 

 यकभ वपल्डभा उल्रेस्ित सेवा वाऩत राग्ने याजस्व यकभ उल्रेि गनुथ ऩदथछ । 

 त्मसऩछछ Upadate फटनभा CLICK गनुथ ऩदथछ । मसऩछछ उि सेवा /उद्देश्म वा प्रमोजन सेब हतुछ 

। मसयी सेब बएको प्रमोजन सचुीभा देिा ऩदथछ ।   

2.3 याजस्व शीषथक  :- 

          मस Menuफाट कामाथरमरे सॊकरन गने याजस्व शीषथकहरु छनोट गनथ सवकतछ । याजस्व शीषथक छनोट 
गदाथ त्मस कामाथरमभा जम्भा हनुे याजस्व शीषथक भार छनोट गनुथ ऩनेछ । याजस्व शीषथक CLICK गये ऩछी 
छनम्नानसुाय को SCREEN    देिाऩछथ । 

32. SCREEN    

 



राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाऱी (RMIS) सञ्चाऱन पुस्स्िका 
 

 
 

याजस्व शीषथक थऩघट गनथको राछग दामाॉ तपथ को याजस्व शीषथक छनोट   फटनभा CLICK गने । मस यी 
CLICK गयेऩछछ छनम्नानसुायको SCREEN   देिा ऩदथछ । 

33. SCREEN    

 

  

 

भाछथको SCREEN   भा कामाथरमको राछग चावहने याजस्व शीषथक छनोट गयी अऩडेट वटन CLICK गनुथ ऩछथ 
। मसयी छनोट गरयएका याजस्व शीषथकहरु शीषथकको सूचीभा देिा ऩदथछ । 
 

आम्दानी यसीद व्मवस्थाऩन  ्मस Menuफाट कुनै कामाथरमरे नगद याजस्व छरइ सेवा प्रदान गने यहेछ बने त्मस्तो 
नगद याजस्व छरन आम्दानी यसीद काट्ने त्मसराई फैंकभा दास्िरा गने रगामतका काभ गनथ सवकतछ । मस 
Menu छबर छनम्नानसुायका Submenu यहेका छन ्। 

नमाॉ आम्दानी यसीद प्रवववि 

आम्दानी यसीदको सूची 
नगद आम्दानी फैंक बौचय  

 

नमाॉ आम्दानी यसीद प्रवववि: मस Menuफाट नगद याजस्व प्राप्त गदाथ सेवाग्राहीराई ददने आम्दानी यसीद तमाय गरयतछ 
। मो Menu स्लरक गयेऩछछ छनम्नानसुायको SCREEN  देिा ऩदथछ । 

 

34. SCREEN    
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d  

 

भाछथ उल्रेस्ित SCREEN भा छनम्नानसुाय प्रवववि गनुथहोस । 

मसभा 
आछथथक वषथ्  चार ुआछथथक वषथ आपै आएको हतुछ केही नगने । 

कामाथरम् यकभ जम्भा हनु ुऩने कामाथरम छनोट गने 

छभछत् Deposit Slip को छभछत उल्रेि गने 

बिुानीकताथको ऩवहचान सॊकेत् ऩान नॊ फाहेक बिुानीकताथको अतम कुनै सॊकेत बए उल्रेि गने 
जस्तै भास्टय आइडी¸ यावष्ट्रम ऩरयचमऩर नॊ आदद 

ऩान नॊ बिुानीकताथको ऩान नॊ प्रवववि गने । ऩान नॊ उल्रेि गयेऩछछ नाभ ठेगाना आपै आउॉछ । 
नआएभा भहारेिा छनमतरक कामाथरम वा आततरयक याजस्व ववबागभा सम्ऩकथ  गने । 

नाभ् बिुानी कताथको नाभ प्रवववि गने । ऩान नॊ याख्दा आपै आएको हतुछ केही गनुथ ऩदैन तय 
एउटै ऩानभा एक बतदा फढी व्मवसाम गयेको यहेछ बने छनोट गनुथ ऩछथ । 

ठेगाना् बिुानी कताथको ठेगाना प्रवववि गने 

पोन नॊ: बिुानी कताथको पोन नॊ प्रवववि गने सकेसम्भ भोवाइर नॊ उल्रेि गने । 

उद्देश्म/प्रमोजन् याजस्व फझुाउनकुो प्रमोजन उल्रेि गने  
याजस्व शीषथक् प्रमोजन छनोट गदाथ आपै आउॉछ नआएभा सेवाग्रावहरे बयेको शीषथक छनोट गने  
वाऩत् याजस्व वकन फझुाएको हो प्रमोजन सवहत आपै आउॉछ नआएभा सेवाग्रावहरे बयेको वववयण 

प्रवववि गने 

यकभ् प्रमोजन छनोट गदाथ आपै आए केही नगने नआएभा सेवाग्राहीरे स्स्रऩभा उल्रेि गयेको 
यकभ प्रवववि गने । 

 

उल्रेस्ित वववयण बरयसके ऩछछ तत्कार वप्रतट गयेय सेवाग्राहीराई ददन ुऩने छ बने Save and Print य वप्रतट गनुथ ऩने 
छैन बने सेब गनुथहोस  फटन स्लरक गने । सेब बएको confirmation message आउॉछ चेक गनुथ होरा ।सेब 
बैसकेऩछछ SCREEN  िारी हतुछ अको यसीद प्रवववि गनथ सवकतछ । 
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नगद आम्दानीको फैक बौचय् मस Menuफाट कामाथरमरे आम्दानी यसीद भापथ त सॊकरन गयेको याजस्व यकभराई 
फैंक दास्िरा गने प्रमोजनको राछग फैंक बौचय तमाय गने कामथ हतुछ । बौचय तमाय गयेऩछछ सोझै फैंकभा गएय वा 
ववद्यतुीम रुऩभा सभेत बिुानी गनथ सवकतछ । मो Menuभा स्लरक गयेऩछछ छनम्नानसुायको SCREEN  देिा ऩदथछ । 

 

 
 

मसभा  

कामाथरम् आफ्नो कामाथरम देस्ियहेको हतुछ केही गनुथ ऩदैन 

छभछत् बौचय तमाय गने छभछत उल्रेि गने । सो छभछतसम्भ नगद दास्िरा गनथ फाॉकी आम्दानी यसीदको फैंक बौचय 
तमाय हतुछ । शीषथकगत रुऩभा छुट्टा छुटै्ट बौचय नॊ कामभ हनुे गयी एउटै कायोवाय सॊकेतभा बौचय तमाय 
हतुछ । 

फैंक् नगद याजस्व जम्भा गनथ सहज हनुे नस्जकको फैंक छनोट गनुथहोस  
उल्रेस्ित वववयण प्रवववि गयी फैंक बौचय तमाय गनुथहोस  बने्न फटन स्लरक गनुथहोस । छनोट गयेको छभछत 
सम्भ जायी गरयएका तय फैंक  बौचय फनाउन फाॉकी सफै आम्दानी यसीदको फैंक बौचय आपै तमाय हतुछ । 
मो बौचय वप्रतट गयी भाछथ छनोट गरयएको फैंकको कुनै ऩछन शािाभा गइ नगद याजस्व फझुाउन सवकतछ ।  
 

 

आम्दानी यसीदको सूची् 
मस Menuभा कामाथरमरे तमाय गयेका आम्दानी यसीदहरुको सूची देिा ऩदथछ । मो SCREEN फाट कुनै 
बौचयभा सॊसोधन गनुथ ऩयेभा सॊसोधन गनथ सवकतछ बने यसीदको ववस्ततृ वववयण हेनथ सवकतछ ।साथै 
आवश्मक ऩयेको फित वप्रतट ऩछन गनथ सवकतछ ।  
मसको SCREEN  छनम्नानसुायको हतुछ । 
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गोश्वाया बौचय् मस Menuफाट कामाथरमरे नगद रुऩभा सॊकरन गयेको याजस्व य त्मस कामाथरमको नाभभा ववछबन्न 
फैंकभा जम्भा बएको याजस्वको आम्दानी फाॉधेय शे्रस्ता तमाय गने काभ गरयतछ ।मस Menu छबर २ वटा 
Submenu यहेका छन । 

गोश्वाया बौचय तमाय गने  

गोश्वाया बौचयको सूची 
 

नमाॉ गोश्वाया बौचय तमाय गनथको राछग गोश्वाया बौचय तमाय गने फटन स्लरक गनुथहोस छनम्नानसुायको SCREEN 

देिा ऩदथछ । 

 

 
 

कामाथरम् आफ्नो कामाथरम आपै देिा ऩछथ केही गनुथ ऩदैन । 

छभछत् कुन ददनको गोश्वाया बौचय तमाय गनुथ ऩने हो सो छभछत उल्रेि गने । कायोवाय बएका सफै ददनको गोश्वाया 
बौचय उठाउन ुऩने हतुछ । अस्घल्रो ददनको गोश्वाया बौचय तमाय नगयेसम्भ अको ददनको गोश्वाया बौचय तमाय गनथ 
छभल्दैन य कायोवाय बएका सफै ददनको छुट्टा छुटै्ट गोश्वाया बौचय तमाय गनुथ ऩने हतुछ ।  
 

छभछत छनोट गरयसकेऩछछ गोश्वाया बौचय तमाय गनुथहोस बने्न फटन स्लरक गनुथहोस सो ददनको नगद आम्दानीको  
फैंक बौचय भापथ त बएको आम्दानीको य नगद आम्दानी फैंक दास्िरा गयेको तीनै प्रकायको बौचय एकै ऩटक तमाय 
हतुछ । वप्रतट गयी शे्रस्तासाथ याख्नहुोस । तमाय गयेका गोश्वाया बौचयहरु सूस्चभा देस्ितछन ्। 
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सेवा प्रदान गनुथहोस  ्याजस्व यकभ फझुाइसके ऩछछ कयदाता वा सेवाग्राहीरे जनु प्रमोजनको राछग याजस्व छतयेको हो 
सो फभोस्जभको सेवा ददन ुऩने हतुछ । फैकभा यकभ बिुानी गयेऩछछ वा कामाथरमभा नगद फझुाएऩछछ सेवा ददॊदा 
अछनवामथ रुऩभा छसस्टभभा छबडाएय भार फझुाउन ुऩने हतुछ । मस भेनभुा स्लरक गयेऩछछ छनम्नानसुायको स्स्िन देिा 
ऩदथछ । 

 

 
 

उल्रेस्ित स्स्िनभा 
कामाथरम् आपै आएको हतुछ केही नगने । 

बौचय प्रकाय् मसभा सेवा ददने बौचय आम्दानी यसीद हो वा फैंक बौचय हो छनोट गने । कामाथरमरे ददएको 
आम्दानी यसीद बए आम्दानी यसीद य फैंकभा यकभ फझुाएको(सोझै फैंक गएय वा अनराइन भापथ त) बए 
फैंक बौचय छनोट गने । 

कायोवाय सॊकेत् फैंक बौचय बए फैंक बौचयको कायोवाय सॊकेत य आम्दानी यसीद बए आम्दानी यसीदको सॊकेत 
प्रवववि गने 

अछन िोज्नहुोस फटन स्लरक गने छनम्नानसुायको स्स्िन देिा ऩदथछ । 

 
  

सेवाग्राहीरे ददएको वववयण य महाॉ देस्िएको वववयण भेर िामो बने कामथहरु बने्न वपल्ड भूनी यहेको Icon click 

गनुथहोस । मस ऩछछ उि फटन हयाएय जातछ बने सेवा छरएको बने्न वपल्ड भनुी यहेको छैन को सट्टा छ बने्न 
देस्ितछ साथै ऩछछ िोज्दा मो बौचय सेवा ददने स्स्िनभा देस्िॊदैन । 
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छसस्टभभा मसयी अछबरेि नयािेसम्भ कामाथरमरे सेवा ददन छभल्दैन । अछबरेि नयास्ि सेवा ददॊदा दोहोयो सेवा 
ददएभा वा फैंकभा बिुानी नबएको बौचयफाट सेवा ऩाएभा सेवा ददने व्मस्ि स्जम्भेवाय हनुेछ । 

 कामाथरमरे सॊकरन गयेको नगद दास्िरा गयेका बौचयहरु् मो भेन ुकेवर हेने प्रमोजनको राछग हो 

। कामाथरमरे सॊकरन गयेको नगद याजस्व भध्मे वैंक बौचय तमाय गयी फैंक दास्िरा बएका 

बौचयहरु मस भेनफुाट देस्ितछन ्। 

 कामाथरमरे सॊकरन गयेको नगद दािरा गनथ फाॉकी बौचयहरु् मो भेन ुऩछन हेने प्रमोजनको राछग हो 

। कामाथरमरे सॊकरन गयेको नगद याजस्व भध्मे वैंक बौचय तमाय बएका तय यकभ फैंक दास्िरा 

नबएका बौचयहरु मस भेनफुाट देस्ितछन ्। 

 प्रछतवेदन् मस भेनफुाट कामाथरमरे आफ्नो आवश्मकता अनसुायका प्रछतवेदनहरु हेनथ सलछन ्। 

 


