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TITLE (शिर्षक): करदाताले करदाता पोर्षलमा लगईन गरी आफ्नो वििरणमा हेने तथा
वििरणहरु रुजु गने प्रविया (TAXPAYER LOGIN AND FACILIITIES)
Purpose (प्रयोजन):

करदाताले एकीकृत कर प्रणालीको करदाता पोर्षलबार् लगईन गरी

आफ्नो वििरणहरु हेन ष तथा रुजु गने प्रविया ।
Responsibilities(शजम्मेिारी):
करदाता पोर्षलबार् स्ियं Taxpayer Login Password प्राप्त गरी िा सम्बशधित
आधतररक राजस्ि कायाषलयबार् लगईन वििरण प्राप्त गरी करदाता पोर्षलमा
लगईन गने तथा वििरणहरु रुजु गने शजम्मेिारी स्ियं करदाताको हुधछ ।
1.0 करदाताले करदाता पोर्षलमा लगईन गरी आफ्नो वििरणमा हे ने तथा वििरणहरु रुजु गने
प्रविया:
1.1 आ. रा. वि को िेबसाईर् https://ird.gov.np खोलेर ‘Taxpayer Portal’ मा शललक गनुष
पदषछ।
ु ो अगाडी रहे को '+ ' शिधहमा शललक गरे र “Taxpayer Login” मा शललक गरे
1.2 'General' मेनक
पछी तलको शस्िन(screen) दे शखधछ ।
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a. स्थायी ले खा नम्बरः स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गनुह
ष ोस ।
b. प्रयोगकताषको नाम : प्रयोगकताषको नाम (Username) उल्लेख गनुह
ष ोस ।
c. पासिडषः आफ्नो लगईन पासिडष उल्लेख गनुह
ष ोस ।
उक्त वििरण भररसकेपछछ “Login” बर्न शललक गनुह
ष ोस । तलको शस्िन (screen) दे शखधछ।

उक्त शस्िनमा करदाताको स्थायी लेखा न. र नाम तथा बावक बलयौता रकम समेत दे शखधछ।
ु रु रहे का छन ।
करदाताले विछभन्न वििरणहरु हे न ष तथा वििरण प्रविवि एिम् रुजु गनष मेनह
क) KYT (Know Your Taxpayer)
करदाताले िर्षमा एकिोर्ी आफ्नो ठे गाना र सम्पकष मोबाईल एिम् ईमेल समबधिी वििरण
अद्यािछिक गनुष अछनिायष हुधछ । करदाताले आफ्नो वििरण अद्यािछिक गने फारमलाई नै
ु ा शललक गरे पछछ तलको शस्िन दे शखधछ।
Know Your Taxpayer अथाषत KYT भछनधछ ।KYT मेनम
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उक्त फारममा स्थायी लेखा न., करदाताको नाम (नेपाली र अंग्रज
े ीमा) दे शखनेछ ।
करदाताले दे हायबमोशजमको वििरण प्रविवि गनुप
ष दषछ ।
•

ठे गाना अद्यािछिक गनषको लाछग शजल्ला छनौर् गनुह
ष ोस्।

•

पाछलकाको प्रकार (म.न.पा., उप-म, न.पा., गा.पा.) छान्नुहोस ।

•

स्थानीय तह छनौर् गनुह
ष ोस् । स्थानीय छनकाय शजल्ला अनुसार दे खा पनेछ ।

•

स्थानीय तह अङ्ग्ग्रेजीमा स्ितः दे शखनेछ ।

•

िडा नम्बर उल्लेख गनुह
ष ोस ।

•

गाउँ / र्ोल उल्लेख गनुह
ष ोस ।

•

आछिकाररक सम्पकष व्यशक्त उल्लेख गनुह
ष ोस ।

•

ईमेल ठे गाना उल्लेख गनुह
ष ोस ।

•

मोबाईल नम्बर उल्लेख गनुह
ष ोस । एकल स्िाछमत्ि भएको फमषको हकमा माछलकको
मोबाइल नम्बर प्रविि गनुह
ष ोस्। छनकायको हकमा आछिकाररक व्यशक्तको मोबाइल
नम्बर प्रविि गनुह
ष ोस्। यसबार् कर दाशखला तथा अधय सुिना प्रप्त गनुष हुनछ
े ।
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उक्त वििरणहरु भररसकेपछछ “Save” बर्न शललक गनुह
ष ोस । मोबाईल र ईमेलमा प्राप्त OTP
प्रविवि गरी KYT अद्यािछिक गनुप
ष दषछ । यदद स्थायी लेखा नं छलदा मोबाईल र ईमेल समेत
दताष भएमा सोहीमा OTP जाधछ, सो नभएमा KYT भदाष राशखएको मोबाईल र ईमेलमा OTP जाने
व्यिस्था गररएको छ ।
ख) Verification ( वििरण रुजु गने)
करदाताले स्ियं बुझाएका आयकर वििरण, अनुमाछनत आय वििरण, मूल्य अछभिृवि कर वििरण,
विद्युतीय छबजक सम्बधिी सफ्र्िेयर सूिीकृत गने छनिेदन आदद रुजु गनषको लाछग Verification
ु ा शललक गनुष पदषछ। तलको शस्िन दे खा पनेछ ।
मेनम

आफूले रुजु गनुप
ष ने छनिेदनको प्रकृछतको आिारमा उपयुक्त Module छानी Submission No.
उल्लेख गनुह
ष ोस । उक्त Submission No. को वििरण Preview गरे र सवह भएको यवकन गरी
Verify बर्न शललक गरे र वििरण रुजु गनष सवकधछ । Submission No. खोज्नुपने भएमा Status
छानेर “List” बर्न शललक गरी सूिी हेन ष सवकधछ ।
ग) Request for Extension Of Filing Date (आय वििरण बुझाउने म्याद थप गने छनिेदन)
करदाताले गत आ. ब. को आय वििरण बुझाउनको लाछग असोज मसाधत सम्म म्याद हुने हुँदा
सो म्याद सम्म वििरण बुझाउन नसवकने भएमा असोज मसाधत छभत्र नै आय वििरण बुझाउने
म्याद थपको लाछग छनिेदन ददनुपदषछ । सो छनिेदन ददनको लाछग Request for Extension Of
ु ा शललक गनुह
Filing Date मेनम
ष ोस । तलको शस्िन दे शखने छ ।
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करदाताको स्थायी लेखा नं. र नाम स्ितः दे शखनेछ । दे हायबमोशजमको वििरण भनुह
ष ोस ।
•

आछथषक िर्षः कुन िर्षको आय वििरण बुझाउनुपने हो, सो िर्ष छान्नुहोस।

•

बढाउने छमछतः म्याद थप माग गररएको छमछत भनुह
ष ोस । यो छमछत पुस मसाधतसम्म राख्न
सवकधछ ।

•

बढाउनु पने कारणः म्याद थप माग गनषको कारण उल्लेख गनुह
ष ोस ।

उक्त वििरणहरु प्रविवि गररसकेपछछ Submit गरे र छनिेदन कर अछिकृत समक्ष पेि गनुप
ष दषछ।
सेभ गरे र राशखएको वििरण पुनः सच्याएर Submit गनुप
ष ने भएमा Submission No. राशख Tab
Key छथिेर वििरण सं सोिन गरी पेि गनष सवकधछ ।
घ) Transactions (वििरणहरु हे ने)
ु ा शललक गनुप
करदाताहरुले आफुले बुझाएका वििरणहरु हे नक
ष ो लाछग Transactions मेनम
ष दषछ
।

ITS-G001 Taxpayer Login

Page 5 of 10

IRD SOP

Inland Revenue Department

आफूले हेनप
षु ने वििरणको प्रकारको आिारमा उपयुक्त Module छनौर् गरी विस्तृत वििरणहरु
हेन ष सवकधछ ।
उदाहरणको लाछग VAT Module छनौर् गदाष दे हायअनुसारको वििरणहरु हे न ष सवकधछ ।

मू. अ. कर मोड्युल छनौर् गदाष मू. अ. कर वििरणहरुको सूिी हे न ष सवकधछ । कुनै अिछिको
वििरण विस्तृत रुपमा हे नक
ष ो लाछग

शिधहमा शललक गरी पूणष वििरण हे न ष सवकधछ ।

त्यसैगरी आयकर, वर्छडएस, अधतःिुल्क आदद सम्बधिी वििरणहरु हेनक
ष ो लाछग सम्बशधित
मोड्युल छानेर हेन ष सवकधछ ।
ङ) ATR
मूल्य अछभिृवि करमा दताष भएका करदाताले पछछल्लो दुई िर्षको मूल्य अछभिृवि करको Audit

ु ा शललक गनुप
Trail Report (ATR) हे नक
ष ो लाछग ATR मेनम
ष दषछ । करदाताको कुल डेछबर् रकम,
ब्याज/जररिाना रकम, कुल िेछडर् रकम, Unused Amount लगायत पेि गरे को सबै कर
ु ानीहरु एिम् प्रणालीले तयार गरे को Audit Trail ररपोर्ष हेन ष सवकनेछ ।
वििरणहरु, भक्त
ु ानी)
ि) Payment Voucher (कर भक्त
ु ानी समेत गनषको लाछग
अनलाईनबार् कर भ ुक्तानीको भौिर तयार गनष र अनलाईनबार् भक्त
Payment Voucher बर्नमा शललक गनुह
ष ोला ।
छ) Request For Amendment (आय वििरण सं सोिन गनष छनिेदन)
समयमा आय वििरण बुझाउने िा म्याद थप गररएको अिछि छभत्र आय वििरण बुझाउने
करदाताले आय वििरण बुझाएको एक मवहना छभत्र उक्त आय वििरणमा केवह सं सोिन गनुप
ष रे मा

ु ा शललक गनुप
Request For Amendment मेनम
ष दषछ । आय वििरण सं सोिन गदाष D01, D02,
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िा D03 आय वििरण जुन पेि गरे को हो, सोही वििरणमा केही पररितषन गनुप
ष रे मा पुरानो रुजु
भईसकेक वििरण नै शस्िनमा दे शखधछ भने प्रकार नै पररितषन गरी छभन्न प्रकारको (D01, D02,
िा D03) आय वििरण भनुप
ष ने भएमा नयाँ फारम खुल्दछ र सबै वििरणहरु प्रविवि गनुप
ष दषछ
। यसरी सं सोिनको लाछग पेि गरे को छनिेदन सम्बशधित कर अछिकृतले रुजु गनुप
ष दषछ ।
ज) Refund Bill Entry (मू. अ. कर वफताषको लाछग छबल प्रविवि)
मूल्य अछभिृवि करमा दताष रहे का छनमाषण व्यिसायी/ठे क्का सम्बधिी कारोबार गने करदाताहरुले
मू. अ. कर वफताषको छनिेदन गनुष भधदा पवहले Refund Bill Entry गनुप
ष ने व्यिस्था रहे को छ।
झ)

Application For Loan (बैंकबार् ऋण छलदा बैंकलाई आय वििरण सम्बधिी सूिना

पठाउने)
करदाताले बैंकबार् ऋण छलदा विभागमा आफूले पेि गरे को गत आ. ब. को आय वििरण

सम्बधिी सूिना र िालु आ. ब. को प्रक्षेवपत वििरणमा बैंकलाई पहुँि ददनको लाछग Application
ु ा शललक गनुप
For Loan मेनम
ष दषछ । ऋण आिेदन गने बैंकको प्रकार छानी बैंक छनौर् गनुह
ष ोस
।

आय वििरण पेि गरे को आ. ब. को Audit वििरण स्ितः दे शखधछ । िालु आ. ब. को
Projected वििरणहरु प्रविवि गरी “Submit” बर्न शललक गनुप
ष छष । उक्त वििरण पेि
गररसकेपछछ सम्बशधित बैंकले आय वििरण सम्बधिी जानकारी हे री रुजु गनष सलने व्यिस्था
गररएको छ।
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ञ) Tax Clearance (कर ि ुक्ता)
करदाताले आफ्नो करि ुक्ता प्रमाणपत्र हे न ष तथा डाउनलोड गनषको लाछग Tax Clearance बर्नमा
शललक गनुप
ष दषछ ।

करदाताको स्थायी लेखा नं, नाम र ठे गाना स्ितः दे शखधछ । आछथषक िर्ष छनौर् गरे र Print
बर्न शललक गरी करि ुक्ता प्रमाणपत्र डाउनलोड गनष सवकधछ ।
र्) List PSO/PSP (विद्युतीय भ ुक्तानी सेिा ददने करदाताले सूिीकृत गने)
ु ानी
विद्युतीय भ ुक्तानीमा मू. अ. करको दि प्रछतित रकम वफताष ददने प्रयोजनको लाछग भक्त
ु ानी सेिा प्रदायकले आफ्नो प्रणाली विभागमा सूिीकृत गनष यो फारम
प्रणाली सं िालक र भक्त
भरे र पेि गनुप
ष दषछ ।

भ ुक्तानी सेिाको प्रकार छनौर् गरी राष्ट्र बैंकबार् अनुमछत प्राप्त गरे को वििरण र कागजातहरु
समेत प्रविवि गरी “Submit” बर्न शललक गरी सेिा सूिीकृत गनुप
ष दषछ ।
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ु ानीमा मू. अ. कर वफताष ददनको लाछग छनिेदन)
ठ) Add PSO/PSP (विद्युतीय भक्त
ु ा शललक गनुह
उपभोक्तालाई विद्युतीय भ ुक्तानीमा मू. अ. कर वफताष ददने करदाताले यो मेनम
ष ोस
।

करदाताले प्रयोग गरे को विद्युतीय छबजक सम्बधिी सफ्र्िेयरको सूिीकृत न. छनौर् गनुह
ष ोस।
आफ्नो व्यिसायमा प्रयोग हुने विद्युतीय भ ुक्तानीको प्रकार छनोर् गरी सो सेिा प्रदान गने सेिा
प्रदायक PSO/PSP छनौर् गरी “Submit” बर्न शललक गनुह
ष ोस ।
ण) Excise Permit Print (अधतःिुल्क इजाजतपत्र वप्रधर् गने)
ु ानी गरे को
करदाताले अनलाईनबार् अधतःिुल्क इजाजतपत्रको लाछग छनिेदन ददई अनलाईन भक्त
हकमा करदाताले Excise Permit Print बर्नमा शललक गरी इजाजतपत्र वप्रधर् गनष सवकधछ ।

स्थायी लेखा नम्बर र इजाजतपत्र नं. उल्लेख गरी Search बर्न शललक गनुह
ष ोस ।
इजाजतपत्रहरुको वििरण तलको र्े बलमा दे शखने छन । जुन इजाजतपत्र वप्रधर् गनुप
ष ने हो
त्यसको वप्रधर् शिधहमा शललक गरी इजाजतपत्र स्ियं वप्रधर् गनष सवकधछ ।
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