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अर्थ मन्त्रालय

आन्तरिक िाजस्व ववभाग
लाजिम्पाट, काठमाण्डौं

ववद्युतीय माध्यमबाट िाजस्व भक्त
ु ानी गने प्रकृया सम्बन्धी जानकािी
सबै जकजसमका रािस्व संकलनमा बैकजपपक माध्यमको रुपमा जवद्धतु ीय भक्त
ु ानीको माध्यम संचालनमा पयाउने नेपाल सरकारको २०७४।११।१४ को
जनर्थयानुसार यस जवभागले कर रािस्व संकलनको लाजग जवद्यतु ीय भक्त
ु ानी सेवाको परीक्षर् सम्पन्त्न गरी कायाथन्त्वयनमा पयाएकोछ ।
जवद्यतु ीय माध्यमबाट रािस्व दाजिला गदाथ देहाय अनुसारका प्रकृ या अवलम्बन्त्न गनथपु नेछ ।

ववद्युतीय माध्यमबाट िाजस्व दाविला गनु पूवु वनम्नानुसािको सेवा प्राप्त भएको हुनु पदुछ ।
१. आन्त्तररक रािस्व कायाथलयहरुबाट जववरर्हरु स्वयं रुिु (Self Verification) गने Username र Password प्राप्त गरे का करदाताहरुले मार यो
सेवा प्रयोग गनथ सक्नुहुनेछ ।
२. नेपाल सरकारले Payment Service Provider को रुपमा तोके को Nepal Clearing House Limited को ConnectIPS बाट online
Registration गरी Username र Password प्राप्त गरी बैंक िाताको जलंक गरी सके पजछ मार जवद्धतु ीय माध्यमबाट रािस्व दाजिला गनथ
सजकने छ।

ववद्युतीय माध्यमबाट िाजस्व दाविला गनु वनम्नानुसािको प्रकृया अवलम्बन गनु सवकने छ ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.

आन्त्तररक रािस्व जवभागको वेबसाइट www.ird.gov.np मा जक्लक गने
Taxpayer Portal मा जक्लक गरी Integrated Tax System जभरको General मा डबल जक्लक गने
General जभर रहेको Taxpayer Login मेनमु ा जक्लक गने ।
आफ्नो User Credential प्रयोग गरी Login गने
त्यस पजछ Proceed To Payment भन्त्ने जलङ्कमा जक्लक गने
भौचरका जववरर्हरु प्रजबष्ट गरी भौचर संकेत नम्बर (Revenue Payment को Request Slip) सृिना गनथ देहायका प्रकृ या अवलम्बन गने
 आफूले दाजिला गनथ चाहेको रािस्व प्रकार िस्तै आयकर, मपू य अजभबृद्धी कर, अन्त्तशपु क,अन्त्य ( जशक्षा सेवा शपु क, स्वास््य
िोजिम कर) छनौट गरी सो सगं सम्बजन्त्ित रािस्व शीर्थकहरु ( िस्तै १११११, ३३११३), आय बर्थ (िस्तै २०७५.०७६), के
बापतको रािस्व दाजिला गनथ लागेको (िस्तै कर जववरर्, कर जनिाथरर्,शपु क आदी) समेत छनौट गरी दाजिला गनथ चाहेको रकम
टाइप गने ।
 आयकर छनौट गरे को भए TDS हो वा होइन भन्त्ने अप्सनमा गई TDS हो भने “हो” र होइन भने “होइन” भन्त्ने अप्सन छनौट गने ।
 दाजिला गनथ चाहेको रकम मपू य अजभबृजद्ध कर हो भने दाजिला गने रािस्वको रकम टाइप गरी इ.जस. हो वा होइन भन्त्ने अप्सनमा गई
सो रकम इ.जस. (Extra collection) हो भने “हो” र होइन भने “होइन” भन्त्ने अप्सन छनौट गने ।
 Add बटनमा जक्लक गरी एउटा रािस्व शीर्थकमा दाजिला गने भौचर जबवरर् तयार गने ।
 एकै पटकमा जबजभन्त्न शीर्थकमा रािस्व दाजिला गनथ चाहेमा अन्त्य शीर्थकको पजन यसै गरी भौचर जववरर् तयार गने ।
 स्र्ायी लेिा नम्बर (PAN) भएको कायाथलयको (ठूला करदाता कायाथलय, मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय, आन्त्तररक रािस्व
कायाथलय, करदाता सेवा कायाथलय) रािस्व संकलन गने बैंक सचू ीबाट आफूलाई रािस्व दाजिला गनथ उपयक्त
ु हुने बैक छनौट गने ।
 Generate Transaction Code बटनमा जक्लक गरी भौचर संकेत नं. सजहतको Request Slip तयार गने र Request Slip मा
भएको रािस्व शीर्थक, रकम र आजर्थक बर्थको जववरर्हरु हेरी Confirm Button मा जक्लक गने ।

७. यसरी तयार भएको भौचर संकेत नम्बर सजहतको रािस्व दाजिला गने Request Slip जप्रन्त्ट गरी रािस्व दाजिला हुने बैकको िनु सक
ु ै शािामा
गई रािस्व दाजिला गनथ सजकनेछ ।

ववद्युतीय माध्यमबाट सोझै िाजस्व भक्त
ु ानी E-Payment गनु चाहनुहुन्छ भने वनम्नानुसािको प्रकृया अपनाउनुहोस् ।
८. Make Payment Button मा जक्लक गरी Payment Processor छनौट गने र ConnectIPS मा Login गने ।
 यजद ConnectIPS को Username / Password छै न भने जनम्नानसु ार गने ।
 www.connectips.com मा जक्लक गरी Sign UP मा जक्लक गने ।
 User Name, Password, Mobile No, Email लगाएतका जववरर्हरु भरी Username बनाउने ।
 User Create गदाथ रािेको मोवाइल नं र इमेल ठे गानामा प्राप्त हुने Code रािी जववरर् Account Verification गने ।
 बैंक िाता जलंक गनथ Link Bank Account मा गै बैंकिाताको जववरर्हरु भरी उक्त जववरर् सजहतको फाराम
डाउनलोड गने ।
 अब बैंकको सम्बजन्त्ित शािामा गई बैंक िाता जलक
ं को Verify गराउने ।
९. रािस्व दाजिला गने बैंक िाता (Debit Account) छनौट गरी Submit Button मा जक्लक गने ।
१०. नेपाल जक्लयररङ्ग हाउस जलजमटेड (NCHL) ले Payment Verification को लाजग तपाईको रजिष्टडथ Mobile Number र Email
Account मा OTP (One Time Password) पठाउछ । उक्त OTP Number टाइप गरी Confirm Button मा जक्लक गरी सके पजछ
तपाईको िाताबाट रकम Debit भएको िण्डमा Debit Success पेि देिा पदथछ र Request Slip मा देहाय अनसु ारको Debit Success
Status देिा पदथछ ।
[तपाईको
ं डेबिट कारोिार सफलतापर्ू वक सम्पन्न भएको छ । राजस्र् खातामा रकम जम्मा भइसके पबछ उक्त बर्र्रण के ही बमनेटमा अद्यार्बिक
भएको देबखनेछ। भौचर बिन्ट गरी सेर्ा बलन कार्ावलर् जान सक्नु हुनेछ]
११. यसरी Debit Success भएको कारोबारको रािस्व दाजिला महालेिा जनयन्त्रक कायाथलयको नाममा भएको बैंकको िातामा िम्मा भएपजछ
रािस्व दाजिलाको Credit Success Status देिा पदथछ । सो को लाजग हाललाई कररब ५ जमनेट समय लाग्दछ)
१२. परु ानो Payment को Request को Status जनम्नानुसार प्राप्त हुनेछ ।
Pending -> Payment not initiated,
In Progress -> Debited from Taxpayer’s account,
Completed -> Credited to FCGO Account
१३. यसरी तपाईले जवद्यतु ीय माध्यमबाट रािस्व दाजिला गनथ सक्नहु ुनेछ ।

Click here for Quick Process Flow

