वुटवल उपमहानगरपािलका

नगर कायपािलकाको कायालय
(राज व शासन शाखा)

अनलाईन राज व भु ानी स ब धी सूचना
करदाता कसरी अनलाईन भु ानी णालीमाआव
१

नस क छ?

सवैभ दा पिहला स बि धत वडा कायालय स पक राखी करदाताको िववरणमा मोवाईल न बर र ईमेल ठे गाना
लगायत अ य आव यक िवववरणह

स टवेयरमा अ ाविधक गराउनु पछ । यसबाट मोवाईलमा

ईमेलमा कर भु ानी गरे को िववरण आउने भएकोले अनलाईन भु ानी

णालीमा आव

न यो

यासेज एवं

व था अिनवाय

छ।
वा
वडा कायालयमा नगई पिन आ नो िववरण अ याविधक गन स क छ | तेसको लािग यस उपमहानगरपािलकाको
website https://butwalmun.gov.np/ मा गई िन ानुसार को लक खो नु होला

२.

स बि धत

आफु

वयंले

www.eservice.butwalmun
www.eservice.butwalmun.gov.np
मा नयाँ योगकतामा यहाँ दता गनुहोस् भ म
े ा ि लक नगरी दता

कृ यामा

सहभागी

वडा

कायालयबाट

न स ु नेछ।

आ नो

ि गत

िववरण

अ ाविधक

ग रसके पछी

करदाता

३.

दईएको

फाराम भनुहोस्

क. कायालय छा ुहोस् ।(वुटवल उपमहानगरपािलका)
ख. करदाताको

कार छा ह
ु ोस् ।( ि ले

ि गत, सं थागतले सं थागत)

ग. करदाताको संकेत हा नुहोस् (यो करदातासंग भएको स पि
घ. आ तरीक संकेत हा नुहोस् (यो करदातासंग भएको स पि

४.

पासवड रा ुहोस् । (यसमा कि तमा एउटा
एउटा

५.

पेशल

कर ितरे को रिसदमा

छ ।)

कर बुझाएको रिसदमा लेिखएको

यािपटल, कि तमा एउटा

छ)

मल र कि तमा एउटा न बर र कि तमा

यारे टर अ र समावेश गरी रा ु पछ । (ज तै: Butwal@153)

यसपिछ OTP Code
यसपिछ करदाता अब

तपाईको मोवाइलमा र ईमेलमा
ि गत

पमा दता

६.

यस पिछ लग ईन िमनु मा पुिगनेछ ।

७.

अव eservice सेवा िलन लग ईन गनु होस् ।

नु

ा

नेछ ।

यो OTP Code

राखेर अगाडी ब नुहोस् ।

नेछ ।

क) User Name (आफु दता गदा राखेको कोड हा नुहोस् ।)
ख) Password ( आफु ले दता गदा राखेको password हा नुहोस् ।)
८.

अव लग ईन

नेछ । यसपिछ करदाता िमनुमा जानुहोस् र दाँया तफ रहेको करदाताको िववरणह मा जानुहोस् र

कु नै फरक परे को भए

माण सिहत कायालयमा स पक रा ुहोस् ।

९.

िववरण सिह भएमा भु ानीमा िमनुमा जानुहोस् ।

यहा मािथ लो ख डमा भु ानी गन बांक

िववरण र त लो

ख डमा भु ानी गरी सके को िववरण देिखनेछ । भु ानी गन बांक मा कु न कर बुझाउने हो छा ु होस् र
भु ानीका लागी तपाईको अनुकुलको भु ानी सेवा
१०.

दायक छानी

कृ यामा अगाडी ब नु होस्।

यो कायको लािग उपमहानगरपािलका कायालयमा स पक गरे र पिन
यसरी दता

योगकता दता गराउन स कनेछ ।

कृ या गदा करदाताले उपल ध गराएको इमेल र मोबाईल न बरमा Username र

Temporary Password ा

नेछ ।

११.

पासवड िवसनु भयो भने रसेट गरे र इमेल तथा मोवाइल माफत

१२.

कु नै सम या आएमा वा बु नु पन भएमा epayment@butwalmun.gov.np मा वा यस उपमहानगरपािलकाको
फे सबूक पेजमा िज ाशा रा

१३.

स ु

ा

गनु होस् ।

नेछ ।

अनलाईन कर भु ानी भए पिछ रकम भु ानीको सुिनि तता

ने र िवल मोवाईल र इमेलमा नै

ा

नेछ।

