
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्ाांक प्राप्ततको लागग अनलाईन प्रविगि (Connect IPS ) मार्फ त राजश्ि भुक्तानन गने 
प्रकृ्ा 

१. सबै भन्दा पहिले तलको ललांक खोल्नुिोला 
https://rajaswa.fcgo.gov.np/#/auth/login 

२. मागथको ललांक खोललसकेपनि तल देखाईएको प्रिन खुल्नेि जााँिा तपाईंले आफ्नो खाता खोल्नुपने िुन्ि। ्हद 
पहिलोपटक ्ो प्रविगि प्र्ोग गदै िुनुिुन्ि भने “न्ााँ प्र्ोगकताफ दताफ” मा प्क्लक गनुफिोला। ्हद आफ्नो खाता 
पहिलेनै ि भने बुाँदा नां ७ मा जानुिोला।  

३. त््स पनि आउने प्रिनमा तल देखाईएझैं आफ्नो ईमेल ठेगाना ईप्न्ि गरी पुन “न्ााँ प्र्ोगकताफ दताफ” मा 
गथच्नुिोला। 

 

https://rajaswa.fcgo.gov.np/#/auth/login


४. अब प्रिनमा देखखने टोकन नां लाई तल देखाईएको रथानमा लेखख “टोकन प्रमाखित गनुफिोस”् मा प्क्लक गनुफ 
पनेि। 

 

५. अब तपाईंले तल देखाईएको झैं रथानिरुमा आफ्नो वििरि प्रविष्ट गरी “Submit” बटनमा प्क्लक गनुफिोस। 

 

 

 

 

 



 

६. अब देखखने प्रिनमा आफ्नो खाताको लागग पासिर्फ प्रविष्ट गनुफपने िुन्ि सोको लागग प्रिनको िा्ााँ पट्हट 
देखाईएको कुरालाई ध््ानमा राखख पारिर्फ राख्नुिोस र “पासिर्फ लसजफना गनुफिोस”् मा प्क्लक गनुफिोस।् 

 

७. पारिर्फ लसजफना गररसकेपनि तल प्रिनमा देखाईएझै “ड््ासिोर्फ” मा प्क्लक गरी आफ्नो प्रोभाईल मा जान 
सक्नुिुनेि अन््था पुन बुाँदा नां १ मा उल्लेख गररएको ललांक खोलल आफ्नो प्र्ोगकताफ नाम र पासिर्फ ईप्न्ि गनुफ 
पने िुन्ि। 

 

 



८. आफ्नो Username  र Password प्र्ोग गररसकेपनि तल देखाईएको प्रिनमा गई न्ााँ भौचर त्ार गनुफिोरमा 
प्क्लक गरी  तल देखाईएको वििरििरु प्रविष्ट गरी Next बटन गथच्नुिोला। 

 

९. अब देखापने प्रिनमा तलको झैं  प्रदेशको िकमा बागमनत िान्नुिो र राजरि बुझाउनुपने का्ाफल् को िकमा 
“जल तथा मौसम विज्ञान विभाग” िान्नुिोस। 

 

 

 

 



१०. अब देखखने प्रिनमा आरु्ले राजश्ि भुक्तानन गनफ  चािेको आगथफक िर्फ,लगा्तका प्रिनको मागथल्लो भागमा 
देखखएका वििरििरु हठक भए नभएको एककन गरे पश्चात तल्लो भागमा रिेको वििरिमा टेिुलमा  िापत 
अन्तगफतको खालल रथानमा “अन््” सेलेक्ट गनुफिोला, लशर्फक वििरि अन्तगफतको खालल रथानमा “अन््वििीबाट 
प्रातत रकम [14213]” सेलेक्ट गनुफिोला, वििरिमा “Data Price ” लेखख रकमको रथानमा आरु्ले भुक्ततानन गनुफ पने 
रकम उल्लखे गरी  श्रोतमा करकट्हटको रथान लाई खाललनै राखख “Next ” मा प्क्लक गनुफिोला। 

 

११. अब देखखने तलको प्रिनमा आरु्ले भरेको वििरि हठक रिे नरिेको एककन गरर “भुक्तानी विकल्पिरु” अन्तगफत 
रिेको Connect IPS लाई सेलेक्ट गरी रकम भुक्ताननको लागग प्क्लक गनुफिोस। 



 

१२. अब भने तपाईले आफ्नो ConnectIPS मा रप्जष्टर भएको खाता लागईन गरेपश्चात  आफ्नो प्रिनमा रित देखा 
पने तलको वििरििरु िेरी ConnectIPS मा जोडर्एको आफ्नो बैंक खातालाई िानेर “Submit ” बटनमा गथचेपनि 
तपाईको भुक्ताननको प्रकृ्ा सम्पन्न भ्ो। भुक्तानन भए नभएको सुननप्श्चत गनफ बुाँदा नां १३ मा उल्लेख 
भएभमोप्जम गनुफपनेि 

 
 

१३. मागथ उल्लेख गरे बमोप्जम आफ्नो भुक्तानन गररसकेपनि पुन राजश्ि भुक्तानन सेिाको पोटफलामा गएर आफ्नो 
खातामा लगईन गररसकेपनि ‘’रकम भुक्तानी भईसकेका भौचर’ मा प्क्लक गदाफ तल प्रिनमा देखाईएको झ ै
तपाईले भुक्तानन गनुफभएको राजश्चको वििरि देखखएमा उक्त वििरिलाई वप्रन्ट गनफको लागग “का्फिरु” मा देखखने 

 वप्रन्ट बटनमा गथच्नुिोस र त््सपनि देखापने राजश्िको पुिफ वििरिको प्रिनलाई वप्रन्ट गनफ रक्नुिुनेि भने 
सोहि प्रिनको प्रिन सट गरेर ्स विभागको तथ्ाांक शाखाको ईमेल आईडर् metdatadhm@gmail.com मा 

आफ्नो पुिफ वििरि सहित पठाई सोको जानकारी ्स शाखामा गराउनु पनेि।  

 

mailto:metdatadhm@gmail.com


१४ . तपईले पठाउनुभएको राजश्ि भुक्ताननको मागथ देखाईएको झैं भौचर ्स शाखामा प्रातत भैसकेपश्चात ्स 
विभागको लेखा शाखा बाट सो रकम प्रातत भएको सुननप्श्चत भैसकेपनि तपाईको ईमलेमा तपाईंले माग गनुफभए 
बमोप्जमको तथ्ाांक प्रातत गनफ सक्नुिुनेि। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


