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(नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७७/०५/१९ को िनणर्यानसुार ःवीकृत) 

 

राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी सेवाूदायक 
संःथालाई आब  गन िनदिशका, २०७७  

 

 
 

नेपाल सरकार तथा ूदेश सरकारको राजःव स लन, लेखा न तथा ूितवेदनलाई 
व्यविःथत गनर्, सरकारी नगद ूवाहलाई सरल, िमतव्ययी, पारदशीर् र ूभावकारी बनाई िव ीय 
जोिखम न्यूनीकरण गनर् िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी सेवाूदायक संःथालाई राजःव व्यवःथापन 
सूचना ूणाली (आरएमआईयस) मा आब  गरी स ालनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले, 

आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) 
ले िदएको अिधकार ूयोग गरी नेपाल सरकारको ःवीकृित िलई महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले 
यो िनदिशका बनाएको छ।  

 

पिरच्छेद- १ 
 

ूारिम्भक 
 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यो िनदिशकाको नाम “राजःव व्यवःथापन सूचना ूणाली 
(िरभेन्यू म्यानेजमेन्ट ईन्फरमेसन िसःटम - आरएमआईएस) मा िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी 
सेवाूदायक संःथालाई आब  गन िनदिशका, २०७७”  रहेको छ। 

(२) यो िनदिशका तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 

२. पिरभाषा: िवषय र ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस िनदिशकामा,- 

(क) “भकु्तानी सेवाूदायक (पेमेन्ट सिभर्स ूोभाईडर- िपएसिप)” भ ाले िव तुीय 
माध्यममाफर् त भकु्तानी सम्बन्धी कारोबार गनर् नेपाल रा  बै बाट ःवीकृत 
ूा  संःथालाई सम्झन ुपछर्। 

(ख) “भकु्तानी सेवा स ालक (पेमेन्ट सिभर्स अपरेटर-िपएसओ)” भ ाले भकु्तानी 
सम्बन्धी कायर्को स ालन, िनयन्ऽण, िक्लयिरङ गन उ ेँयले ःथापना 
भएको नेपाल रा  बै बाट ःवीकृत ूा  संःथालाई सम्झन ुपछर्। 

(ग) “वाःतिवक समय भकु्तानी ूणाली (िरयल टाईम मस सेटल्मेन्ट-

आरिटिजएस)” भ ाले नेपाल रा  बै ले स ालनमा ल्याएको वाःतिवक 
समयमा कारोबार हनेु िव तुीय समायोजन ूणालीलाई सम्झन ुपछर्।  

(घ) “राि य भकु्तानी ार (नेशनल पेमेन्ट गेटवे-एनिपजी)” भ ाले नेपाल रा  
बै ले स ालनमा ल्याउने वा नेपाल रा  बै को ःवीकृितमा स ािलत 
िन:शलु्क िव तुीय बैि  कारोबारको समायोजन ूणालीलाई सम्झन ु
पछर्। 
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(ङ) “अन्तर बिक  भकु्तानी ूणाली आव ता” भ ाले िक्लयिर  एजेन्सीले 
स ालनमा ल्याएको र राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा आब  भएको 
िव तुीय भकु्तानी कारोबारको समायोजन ूणालीलाई सम्झन ुपछर्।  

(च) “िव तुीय कारोबार स ेत नम्बर (ईलेक्शोिनक िबल ूजेेन्टेशन नम्वर -

इिबिप)” भ ाले राजःव व्यवःथापन सूचना ूणाली (िरभेन्यू म्यानेजमेन्ट 
ईन्फरमेसन िसःटम - आरएमआईएस) बाट िसिजर्त िव तुीय कारोबार 
स ेत नम्बरलाई सम्झन ुपछर्।  

 

पिरच्छेद -२ 
 

िव तुीय भकु्तानी माध्यम र ूिबया 

३. िव तुीय भकु्तानीको माध्यम: िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी देहाय बमोिजमका िव तुीय 
माध्यमको ूयोग गरी राजःव भकु्तानी गन व्यवःथा गनर् सिकनेछः-  

(क) मोबाइल बैि ङ, 

(ख) ईन्टरनेट बैि ङ, 

(ग) राि य तथा अन्तरार्ि य भकु्तानी काडर् (डेिवट वा बेिडट काडर्), 

(घ) ई-मनी (वालेट्स)‚ 

(ङ) अन्तरबक भकु्तानी (वाःतिवक समय भकु्तानी ूणाली, राि य भकु्तानी ार 
र अन्तर बि  भकु्तानी आव ता) । 

४.  िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी ूिबया: (१) राजःव आजर्न गन कायार्लयको राज  
व्यवःथापन सूचना ूणालीसँग आव  भएको छु ै सूचना ूणाली भए सो वा राज  
भकु्तानी गन िव तुीय पोटर्ल (rajaswa.fcgo.gov.np) मा राज  जम्म गन व्यिक्त वा 
िनकाय वा राज  आजर्न गन कायार्लयले अनसूुची -१ बमोिजमको ढाँचामा राज  भौचर 
िसजर्ना गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िसजर्ना भएको राज  भौचरको जानकारी ूणाली 
माफर् त राज  व् यवःथापन सूचना ूणालीबाट छनौट गरेको िव तुीय भकु्तानी सेवा 
ूदायकलाई उपलब्ध गराउन ुपनछ ।  

 (३) राजःव भौचरको जानकारीमा िव तुीय भकु्तानी सेवाूदायकलाई राजःव 
आजर्न गन कायार्लयको नाम, कायार्लय कोड, ईिबिप नम्वर, राजःव भकु्तानी गन व्यिक्त 
वा िनकायको नाम, रकम, राजःव जम्मा हनेु बै  र खाता नम्बर वा महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयले तोकेको अन्य कुरा ूा  हनेु गरी व्यवःथा गनुर् पनछ। 

(४) राजःव जम्मा गन व्यिक्त तथा िनकायले जनु ूणालीबाट राजःव भकु्तानी 
गरेको हो सोही ूणालीबाट अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा भौचरको िनःसा ूा  गनर् 
सक्नेछ।  
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(५) राजःव भकु्तानी गन िव तुीय पोटर्लबाट राजःव भकु्तानीको लािग ूा  
सूचनाको आधारमा भकु्तानी सेवाूदायक वा भकु्तानी सेवा स ालक संःथाले भकु्तानीको 
लािग राजःव स लन गन बै मा िव तुीय माध्यमबाट भकु्तानी सम्बन्धी सूचना पठाउन ु
पनछ।  

तर उपदफा (१), (२), (३) र (४) बोिजमको ूिबया पूरा नगरी सोझै रकम 
राजःव खातामा पठाउन पाइने छैन।  

(६) िव तुीय भकु्तानी सेवाूदायकले पठाएको भकु्तानी सम्बन्धी सूचनाको 
आधारमा सम्बिन्धत राजःव स लन गन बै ले राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा 
राजःव स लन भएको अिभलेख गनुर् पनछ। 

(७) राजःव आजर्न गन बै को सूचनाको आधारमा राजःव आजर्न गन 
कायार्लयको राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा आब  भएको छुटै सूचना ूणाली भए 
सोही ूणालीबाट र सो नभए राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीबाट राजःव ूा  भएको 
सूचना राजःव स लन गन कायार्लयले ःवचािलत पमा ूणालीबाट ूा  गनछ।  

(८) राजःव स लन गन कायार्लयले राजःव जम्मा भएको सूचना ूा  गरेपिछ 
ूणालीबाटै राजःवको लेखा न गनुर् पनछ।  

(९) भकु्तानी सेवाूदायक वा भकु्तानी सेवा स ालक संःथा र राजःव स लन 
गन बै  बीच हनेु कारोबारको समायोजन सम्बिन्धत बै  र त्यःतो संःथाबीच भएको 
सम्झौता बमोिजम हनेुछ।  

तर यसरी सम्झौता भएको बै ले अनमुित पाएको राजःव आजर्न गन कायार्लयको 
राजःव बाहेक अन्य कायार्लयको राजःव िव तुीय ूणालीबाट बझुाउन पाउने छैन।  

(१०) भकु्तानी सेवाूदायक वा भकु्तानी सेवा स ालक संःथा र राजःव स लन 
गन बै बीच भएको सम्झौताको ूितिलिप महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय र नेपाल रा  
बै लाई उपलब्ध गराउन ुपनछ। 

(११) िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी ूिबया स ालन र सूचना ूवाह अनसूुची-३ 
बमोिजमको ढाँचामा हनेुछ।  

५. राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा आव  गनुर्पन: िव तुीय माध् यमबाट भकु्तानी 
कारोबार गनर् चाहने ईच्छुक नेपाल रा  बकबाट ःवीकृित ूा  भकु्तानी सेवा ूदायक र 
भकु्तानी सेवा स ालक संः थालाई सम्बिन्धत राज  संकलन गन बक सँगको सम्झौताको 
आधारमा राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा आव  गनुर् पनछ ।  
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पिरच्छेद -३ 

िव तुीय भकु्तानीमा संलग्न िनकायको काम, कतर्ब्य 

६.  िव तुीय भकु्तानीमा संलग्न िनकायको काम, कतर्ब्यः िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी कारोबारमा 
संलग्न हनेु िनकाय तथा सेवाूदायक संःथाको काम, कतर्ब्य देहाय बमोिजम हनेुछः- 

(क) अथर् मन्ऽालय:  

(अ) िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी िवषयमा आवँयक नीितगत व्यवःथा गन,  

(आ) िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी िवषयमा महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय, नेपाल 
रा  बै , राजःव स लन गन संघीय मन्ऽालय, ूदेशिःथत आिथर्क 
मािमला तथा योजना मन्ऽालय लगायतका िनकायसँग आवँयक समन्वय 
र सहजीकरण गन। 

(ख) नेपाल रा  बै :  

(अ) भकु्तानी सेवाूदायक र भकु्तानी सेवा स ालक संःथालाई िव तुीय 
माध्यमबाट राजःव भकु्तानी सम्बन्धी कायर् गनर्को लािग ःवीकृित ूदान 
गन, 

(आ) िव तुीय माध्यमबाट राजःव भकु्तानी गदार् भकु्तानी सेवा ूदायक तथा 
स ालकले िलने शलु्क िनधार्रण गन, 

(इ) िव तुीय भकु्तानीको कारोबारमा सरकारी कारोबार गन बै  र भकु्तानी 
सेवाूदायक र भकु्तानी सेवा स ालक संःथा बीच भएको सम्झौता तथा 
भकु्तानीको अनगुमन र कायार्न्वयनको सपुिरवेक्षण गन, 

(ई) राजःव रकम ूाि  तथा भकु्तानी सम्बन्धमा आवँयक िनदशन जारी गन,  

(उ) िनयमानसुार राजःव बझुी िलई सरकारी कोषमा दािखला नगन भकु्तानी 
सेवाूदायक र भकु्तानी सेवा स ालक संःथालाई कानूनी कारबाही गन। 

(ग) ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय:  

 िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी िवषयमा नेपाल रा  बक, ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय, ूदेश लेखा एकाइ कायार्लय, राजःव स लन गन ूदेश मन्ऽालयसँग 
आवँयक समन्वय र सहजीकरण गन।  

(घ) महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय:  

(अ) राजःव स लन गन नेपाल सरकार र ूदेश सरकारका सबै मन्ऽालय, 

िवभाग वा िनदशनालय, आयोजना तथा कायार्लयमा ूा  हनेु आम्दानीलाई 
राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा िव तुीय माध्यमबाट ूा  गनर् सक्ने 
गरी ूणालीको िवकास गरी स ालन गन, 
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(आ) नेपाल सरकार र ूदेश सरकारका सबै मन्ऽालय, िवभाग वा िनदशनालय, 

आयोजना तथा कायार्लयको सूचना ूणालीलाई आवँयक पन िववरण 
राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमाफर् त उपलब्ध गराउने, 

(इ) िव तुीय भकु्तानीमाफर् त कारोबार गनर् चाहने ईच्छुक संःथालाई राजःव 
व्यवःथापन सूचना ूणालीमा आब  गन,  

(ई) राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा राजःव भकु्तानी गन व्यिक्त तथा 
िनकाय वा राजःव ूा  गन कायार्लय वा अन्य कुनै पक्षले ःवचािलत 
भकु्तानीको लािग भकु्तानीका िवकल्प छा  सक्ने गरी व्यवःथा गन।  

 

(ङ) मन्ऽालय, िवभाग, िनदशनालय, आयोजना, कायार्लय तथा अन्य संघ संःथाः 

(अ) सेवा ूवाह गनर् वा राजःव स लन गनर् आफ्नो कायार्लयले तयार गरेको 
सूचना ूणालीलाई नेपाल सरकारको राजःव व्यवःथापन सूचना 
ूणालीसँग आब  गन‚ 

(आ) राजःवको लेखाको लािग राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीलाई अिनवायर् 
ूयोग गन‚ गराउने, 

(इ) राजःव रकम सम्बिन्धत कायार्लयको कायार्लय कोडमा दािखला भएपिछ 
माऽ सेवा िदने। 

(च) राजःव स लन गन वािणज्य बै :  

(अ) नेपाल रा  बै बाट ःवीकृित ूा  भकु्तानी सेवाूदायक वा भकु्तानी सेवा 
स ालक संःथासँग बक सरुक्षणको समेत व्यवःथा गिरएको राजःव 
स लन सम्बन्धी सम्झौता सिहत महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा अनरुोध 
गन‚ 

(आ) िव तुीय भकु्तानीमा भएको कारोबारबाट राजःव व्यवःथापन सूचना 
ूणालीमा रकम जम्मा नभएसम्म राजःव भकु्तानी भएको नमािनने हुँदा 
कारोबारमा अवरोध भई रकम जम्मा हनु नसकेमा सेवाूदायक संःथासँग 
समन्वय गरी राजःव खातामा रकम जम्मा गन‚ 

(इ) िव तुीय भकु्तानी सेवाूदायकले पठाएको भकु्तानी सम्बन्धी सूचनाको 
आधारमा राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा ूाि को सूचना पठाउने। 
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(छ) िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी सेवाूदायक िव ीय संःथा:  

(अ) राजःवको कारोबार गनर् ःवीकृत ूा  बै सँग सम्झौता गरी सोको 
जानकारी महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय र नेपाल रा  बै लाई गराउने‚ 

(आ) राजःव जम्माकतार् व्यिक्त तथा िनकायले आफ्नो संःथामाफर् त गरेको 
भकु्तानी समयमा राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा जम्मा हनु नसकी 
राजःव जम्मा गन व्यिक्त तथा िनकायलाई िसजर्ना हनेु दाियत्वको 
समाधानको बारेमा सम्झौतामा उल्लेख गन‚  

(इ) आफ्नो संःथामाफर् त गरेको भकु्तानीमा बीचमा अवरोध भई सम्बिन्धत 
बै को राजःव खातामा रकम जम्मा हनु नसकेमा बै सँग समन्वय गरी 
रकम जम्मा हनेु व्यवःथा गन। 

(ज) राजःव जम्मा गन व्यिक्त तथा िनकायः  

(अ) राजःव आजर्न गन िनकायको सूचना ूणालीमाफर् त वा राजःव भकु्तानी 
गन िव तुीय पोटर्ल (rajaswa.fcgo.gov.np) माफर् त िविभ  भकु्तानी 
सेवाूदायक वा भकु्तानी सेवा स ालक संःथामाफर् त राजःव स लन गन 
बै मा सोझै रकम बझुाउने‚ 

(आ) राजःव आजर्न गन िनकायको सूचना ूणाली वा राजःव भकु्तानी गन 
िव तुीय पोटर्ल (rajaswa.fcgo.gov.np) मा िववरण भिरसकेपिछ िव तुीय 
कारोबार स ेत नम्बरसिहतको अनसूुची-१ बमोिजमको बै  भौचर ूा  
गन, 

(इ) िव तुीय भकु्तानीमाफर् त रकम भकु्तानी गदार् आफ्नो खातामा व्यालेन्स घटे 
तापिन कायार्लयको कोडमा सरकारी कारोबार गन बै  र राजःव 
व्यवःथापन सूचना ूणाली (आरएमआईयस) मा रकम दािखला नभई सेवा 
ूा  गनर् नसक्ने हुँदा अनसूुची-२ बमोिजमको भौचर ूा  गन‚ 

(ई) िव तुीय भकु्तानीमा रकम शन्सफर हनु नसके वा शान्सफर भएको रकम 
सरकारी कारोबार गन बै  र राजःव व्यवःथापन सूचना ूणाली (िरभेन्यू 
म्यानेजमेन्ट ईन्फरमेसन िसःटम - आरएमआईएस) मा जम्मा हनु नसकेमा 
सम्बिन्धत सेवाूदायक संःथा वा बै सँग समन्वय गन।  

(झ) कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय, ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लय तथा ूदेश 
लेखा एकाइ कायार्लय:  

(अ) िजल्लािःथत कायार्लयह मा जम्मा भएको राजःवको िववरण बै बाट ूा  
गदार् िव तुीय भकु्तानी लगायतका सवै िववरण (बै  ःटेटमेन्ट) सरकारी 
कारोबार गन बै बाट ूा  गन‚ 
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(आ) भकु्तानी सेवाूदायक वा भकु्तानी सेवा स ालक संःथा तथा सरकारी 
कारोबार गन बै का खाता तथा कोड नम्बर राजःव व्यवःथापन सूचना 
ूणाली  तथा एकल कोष खाता (िटएसए) ूणालीमा अ ाविधक गनुर्पन 
भए महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयको िनदशन बमोिजम अ ाविधक गन‚ 

(इ) भकु्तानी सेवाूदायक वा भकु्तानी सेवा स ालक संःथा तथा सरकारी 
कारोबार गन बै लाई आवँयक सहयोग र समन्वय गन। 

७. व्याख्या तथा अनसूुचीमा संशोधन: (१) यस िनदिशकामा उल्लेख गिरएको व्यवःथामा 
कुनै ि िवधा भएमा महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले व्याख्या गरी व्याख्या गरी ःप  गनर् 
सक्नेछ ।  

  (२) यस िनदिशकाको अनसूुचीमा कुनै संशोधन वा थपघट गनुर् पन भएमा अथर् 
मन्ऽालयको ःवीकृित िलई महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले संशोधन वा थपघट गनर् 
सक्नेछ।  
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अनसूुची ‐ १ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

रकम भकु्तानी गनर् बाकँी िबल (भौचर) को ढाचँा 

 



9 

 

 

अनसूुची ‐ २ 

(दफा ४ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत) 

रकम भकु्तानी भइसकेको िबल (भौचर) को ढाँचा 
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ को उपदफा (११) सँग सम्बिन्धत) 

िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी ूिबया र सूचना ूवाहको ढाचँा 
 

 

 

  


