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स्रोतमा कर कट्टी (TAX DEDUCTION AT SOURCE) गर्ने प्रक्रिया

Purpose (प्रयोजर्न):

स्रोतमा कर कट्टी Tax Deduction at Source (TDS) भएका रे कर्ड प्रक्रिष्ट गर्नन।
ड

करदाताले तलब, बहाल आदद भनक्तार्नी गदाड कर कट्टी गर्ननड पदडछ। त्यस्ता कर कट्टी
अको मक्रहर्नाको २५ गते सम्ममा कर कट्टीको क्रििरण भौचर साक्रहत बनझाउर्नन
पदडछ।
Responsibilities(जजम्मेिारी):
अग्रिम कर कट्टी गर्ने ग्रर्नकाय िा करदाताले स्रोतमा कर कट्टी (Tax Deduction at
Source (TDS)) भएका रे कर्ड प्रक्रिष्ट गरर सम्बजधित आधतररक राजस्ि कायाडलयमा
पेश गर्ननप
ड दडछ ।
कर अग्रिकृतले अग्रिम कर कट्टी गर्ने ग्रर्नकाय िा करदाताले बनझाएको स्रोतमा कर
कट्टीको क्रििरण दिक छ छै र्न हे रर रुजन गर्ने पदडछ।
1.0 स्रोतमा कर कट्टी क्रििरण पेश गर्ने प्रक्रिया :
1.1 स्रोतमा कर कट्टीको क्रििरण भर्नडकोलागी आ. रा. क्रि को िेबसाईट https://ird.gov.np खोलेर
‘Taxpayer Portal’ मा जललक गर्ननड पदडछ।
न ो अगार्ी रहे को '+ ' जचधहमा जललक गरे र 'e-TDS' मेर्न न खोलेर ‘e-TDS’ मा जललक
1.2 'e-TDS' मेर्नक
गरे पछी तलको जस्िर्न(screen) दे जखधछ ।
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स्रोतमा कर कट्टी क्रििरण भर्नडको लाग्रग सजममसर्न र्नं. ग्रलर्नन आिश्यक हनधछ । भररएको क्रििरण फेरर
खोल्र्न िा क्रप्रधट गर्नड सजममसर्न र्नंिर जरुरी हनधछ ।
माग्रि दे जखएको जस्िर्नमा पक्रहलो Tab मा रहे को सजममसर्न र्नं ग्रलर्ने फाराममा दे हायका क्रििरणहरु
भर्ननह
ड ोस्:

a. प्रयोगकताडको र्नाम : र्नयााँ सजममसर्न र्नं. को लाग्रग Username राख्ननहोस ।
b. पासिर्डः

र्नयााँ सजममसर्न र्नं. को लाग्रग Password राख्ननहोस ।Username र Password

Case Sensitive हनधछ। पक्रहले Save गरे का क्रििरण भक्रिष्यमा खोल्र्नका लाग्रग पग्रर्न
ाँ ा प्रयोग गरे को Password सनरजित गरे र
Password चाक्रहधछ। त्यसैले Submission ग्रलद
राख्ननहोस्।

c. पनर्न:पासिर्ड: पक्रहला उल्लेख गरे को पासिर्ड दिक छ क्रक छै र्न भर्नेर यक्रकर्न गर्नडका लाग्रग
पनर्न:पासिर्ड (Password) भर्ननह
ड ोस् ।

d. स्िायी लेखा र्नम्बर: स्िायी लेखा र्नं. ग्रलएका अिीम कर कट्टी गर्ने ग्रर्नकाय िा करदाताले
आफ्र्नो स्िा. ले. र्नं. भर्ननह
ड ोस् ।

e. क्रििहोल्र्रको र्नामः स्िायी लेखा र्नं. र्नग्रलएका अिीम कर कट्टी गर्ने ग्रर्नकायको हकमा
न ोस् । स्िा. ले. र्नं. प्रक्रिक्रष्ट भएमा र्नाम स्ितः दे जखर्ने छ ।
ग्रर्नकायको र्नाम लेख्नह

f.

कायाडलयः स्िा. ले. र्नं. भएको हकमा क्रििरण बनझाउर्ने कायाडलय स्ितः दे खापदडछ ।
स्िा. ले. र्नं. र्नभएका ग्रर्नकायको हकमा आफूले क्रििरण बनझाउर्ने कायाडलयको प्रकार
(आ. रा. का. िा क. से. का.) र कायाडलयको र्नाम छान्ननहोस्।

g. इमेल: इमेल (Email) भर्ननह
ड ोस् ।
h. फोर्न र्नं: – सम्पकड र्न. भर्ननह
ड ोस् ।
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i.

क्रट. ग्रर्. एस. कलेलसर्न अधतरालः जनर्न अिग्रिको स्रोतमा कर कट्टी क्रििरण बनझाउर्नन पर्ने
हो सो अिग्रि (दे जख – सम्म) भर्ननह
ड ोस ।

सजममसर्न र्नंिर ग्रलर्नको लागी चाक्रहर्ने क्रििरण भरर सके पग्रछ “Register” िटर्न (button) जललक (click)
गर्ननड होस ।
भरे को क्रििरण गजल्त भई पनर्नः भर्ननप
ड र्ने भएमा “Reset” िटर्न (button) जललक (click) गर्ननह
ड ोस ।
त्यसपग्रछ जस्िर्न (screen) मा रहे को क्रििरण हट्छ ।
सजममसर्न र्नंिर सफलता पनिक
ड ग्रलई सके पग्रछ तलको जस्िर्न (screen) दे जखधछ ।

पग्रछ क्रििरण खोल्र्न सजममसर्न र्नंिर (submission number), यनजर र्नेम (username) र पासिोर्ड
(password) सनरजित राख्नोस ।
क्रििरण भर्ने तररकाः
“ट्राधजेलसर्न भर्ने” िटर्न (button) जललक (click) गरे पग्रछ तलको जस्िर्न (screen) दे जखधछ ।
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प्रत्येक भनक्तार्नीको लाग्रग दे हायबमोजजमको क्रििरण भर्ननह
ड ोस ।
•

स्िायी लेखा र्नं. : स्रोतमा कर कट्टी गररएको मयजक्त (Witholdee) को स्िायी लेखा र्नं. प्रक्रिक्रष्ट
गर्ने

•

र्नामः स्िायी लेखा र्नं. प्रक्रिक्रष्ट भएमा स्ितः र्नाम दे खापदडछ । स्िायी लेखा र्नं. र्नभएमा र्नाम
भर्ननह
ड ोस् ।

•

रकम भनक्तार्नी ग्रमग्रतः रकम भनक्तार्नी गररएको ग्रमग्रत भर्ननह
ड ोस् ।

•

भनक्तार्नी रकमः भनक्तार्नी प्राप्त गर्ने मयजक्त िा ग्रर्नकायले प्राप्त गरे को कनल रकम (कर समेतको
रकम) भर्ननह
ड ोस् ।

•

क्रट.ग्रर्.एस. रकमः स्रोतमा कर कट्टी गररएको रकम भर्ननह
ड ोस ।

•

क्रट.ग्रर्.एस. क्रकग्रसमः स्रोतमा कर कट्टीको प्रकार (Individual or Proprietorship Firm,
Remuneration Income Tax, Capital Gain Tax – Individual आदद) छान्ननहोस् ।

उक्त क्रििरण भररसकेपग्रछ “Add” बटर्नमा जललक गरी सेभ गर्ननप
ड दडछ । प्रत्येक Transaction
(प्रत्येक मयजक्त/पटक) का लाग्रग पनर्नः माग्रि उजल्लजखत क्रििरणहरु एक-एक गरर प्रक्रिक्रष्ट गर्ननप
ड दडछ
।
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Excel बाट ग्रसिै अपलोर् गर्ने प्रक्रियाः
सबै Transaction हरु एकमनष्ट प्रक्रिष्ट गर्नडको लाग्रग “Download Sample” बटर्नमा जललक गरी
Sample Excel File र्ाउर्नलोर् गर्ननह
ड ोस् । Excel File दे हाय बमोजजमको ढााँचामा हनर्नपन र्नेछ ।

उक्त फाईलमा रहे को फम्याडटमा सबै क्रििरणहरु भरे र “Load Excel File” बटर्न जललक गरी
अपलोर् गर्ननह
ड ोस् ।

क्रििरण अपलोर् गदाड स्िायी लेखा र्न. गलत भएमा िा स्रोतमा कर कट्टी गर्ने स्िायी लेखा र्नं. र
भनक्तार्नी भएको स्िायी लेखा र्नं. एउटै भएमा क्रििरण अपलोर् हनदैर्न । जस्िर्नमा दे खाईए झै
“Error List” मा अपलोर् गदाड दे खापरे का Error हरु दे खापदडछर्न्।

Error दे जखएको अिस्िामा Excel File मा क्रििरण सच्याई पनर्नः अपलोर् गर्ननह
ड ोस् ।
प्रक्रिक्रष्ट गररएका सबै क्रििरणहरु जस्िर्नको तलको भागमा दे जखर्ने छर्न । उक्त Transaction हरुको
कनल जम्मा भनक्तार्नी रकम र कनल जम्मा स्रोतमा कर कट्टी रकम समेत दे जखधछ ।
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भौचरको क्रििरण प्रक्रिष्ट गर्नेः
स्रोतमा कर कट्टी (TDS) क्रििरण प्रक्रिष्ट गरर सके पग्रछ भौचर क्रििरण भर्ननड पदडछ। भौचर क्रििरण भर्नड
“भौचर भर्ने फारम” मा जललक (click) गरे पग्रछ तलको जस्िर्न (screen) दे जखधछ:

भौचर क्रििरण भर्नड तलको क्रफल्र्हरु भर्नड पदडछ ।
•

शीर्डक : राजस्ि शीर्डक र्नं. (Revenue Head)

•

भौचर र्नंिर: RMIS बाट जारी भएको भौचर र्नं. भर्ननह
ड ोस् ।

•

ग्रतरे को प्रकार (Payment Type) : भनक्तार्नीको प्रकार (बैंक िा अर्नलाईर्न भनक्तार्नी िा Good For
Payment Cheque) छान्ननहोस् ।

•

ग्रमग्रतको क्रकग्रसम(Date Type) : क्रि.सं (BS) or ई.सं (AD) छान्ननहोस् ।

•

दाजखला ग्रमग्रत : भौचर दाजखला ग्रमग्रत 'yyyy.mm.dd' ढांचामा भर्ननह
ड ोस् ।

•

जनर्न बैकमा रकम बनझाएको हो त्यक्रह बैंकको र्नाम छान्नन होस।

•

क्रट.ग्रर्.एस. रकमः स्रोतमा कर कट्टी (TDS Amount) कर रकम भर्ननह
ड ोस् ।
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क्रििरण भर्ने िममा गलत क्रििरण प्रक्रिक्रष्ट भएमा “Reset” िटर्न (button) जललक (click) गर्ननड होस ।
माग्रिको क्रििरण भररसके पग्रछ “Add” िटर्न (button) जललक (click) गर्ननड होस । एक भधदा बढी
भौचर भएमा िप भौचर क्रििरण यसै गरी भर्ननड होस ।
ग्रिर्को दायां रहे को हररयो कलम आईकर्न (icon) मा जललक (click) गरे र रे कर्ड सच्याउर्न सक्रकधछ
।
रातो माईर्नस (Minus) आईकर्न (icon) मा जललक (click) गरे र रे कर्ड हटाउर्न सक्रकधछ ।
“Print Preview” िटर्न (button) जललक गरे र क्रट.ग्रर्.एस. क्रििरण क्रप्रधट (print) गर्नड सक्रकधछ ।

लगइर्न क्रििरण पररितडर्न गर्ने (Change Login Information):
लगइर्न क्रििरण सच्याउर्नन परे मा “Change Login Information” जललक (click) गर्ननड पदडछ । “Change
Login Information” जललक (click) गरे पग्रछ तलको जस्िर्न दे जखधछ:
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सजममसर्न र्नंिर “Submission No.” पररितडर्न गर्नड पाईंदै र्न ।
सजममसर्न र्नंिर “Submission No.” िाहे क अरू क्रििरण सच्याइसके पग्रछ सेभ (save) गर्नड “Edit” िटर्न
(button) िीच्र्नन होस ।
लगआउट (Logout):
“logout” िटर्न (button) जललक (click) गरे पग्रछ होमपेज (homepage) मा जाधछ ।
Revision History:
Revision

Date
(DD/MM/YY)
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