E-TDS वििरण प्रविष्ट गरी आफैंले रुजु गर्ने (Self Verify) गर्ने प्रविया
(अ) E-TDS गर्ने प्रविया

(TDS गर्ने फर्म/सं स्था/नर्नकायले अनर्निायम प्यार्न नलई सोही प्यार्न राखी बैंक भौचर भरे को हुर्न ु पर्ने)

1.

िेब ब्राउजर खोली ird.gov.np र्ा जार्ने → करदाता पोर्मलर्ा क्ललक गर्ने → E-TDS को दे ब्रे पट्टिको +

2.

सक्मर्सर्न र्नम्बर नलर्ने फारार् भर्ने, Register र्ा क्ललक गर्ने ।

3.

ट्रान्सस्याकशर्न भर्ने र्ा क्ललक गर्ने ।

4.

ु ार्नी वििरण (पार्न र्नम्बर, भक्त
ु ार्नी नर्नत, भक्त
ु ार्नी रकर्, वर्निएस रकर्,
ट्रान्सस्याकशर्न भर्ने फारार्र्ा भक्त

सं केतर्ा क्ललक गर्ने → E-TDS र्ा क्ललक गर्ने ।

ु ार्नी पाउर्ने प्रत्येक व्यक्क्तको अलग अलग वििरण यसरी र्नै भदै Add
वर्निएस वकनसर्) भर्ने, Addगर्ने, भक्त
गदै जार्ने, सबै वििरण भरे पनि Saveर्ा क्ललक गर्ने ।

भुक्तार्नी पाउर्नेको वििरण धेरै भएर्ा र्नर्ुर्ना फाइल िाउर्नलोि (Download Sample) गरी र्नर्ुर्ना अर्नुसार
वििरण भरे पश्चात् Load Excel File र्ा गई सो फाइललाई अपलोि गरे र पनर्न वििरण भर्नम सवकन्सि ।

5.

भौचर भर्ने फारार्र्ा गई राजस्ि शीर्मक, भौचर र्नं., नतरे को प्रकार (बैंक), दाक्खला नर्नत, बैंकको र्नार्,
वर्निएस रकर् आट्टद वििरण भरी Add गर्ने । भौचर एक भन्सदा बढी भएर्ा प्रत्येक भौचरको वििरण भरी
यसरी र्नै Add गदै जार्ने । भौचर ररकर्नसाइल अनर्निायम भएकोले Reconcilled भएको सुनर्नक्श्चत गर्ने ।

कवहलेकाही ीँ विविध कारणले प्रविष्ट गररएको भौचर वििरण र नसष्टर्र्ा भएको वििरण र्ेल र्नखाई Not

Reconcilled दे क्खर्न सलि त्यस्तो भयो भर्ने नर्नम्र्नार्नुसार भौचर सचम गरी वििरणहरु सही भए र्नभएको
यवकर्न गर्नम सवकन्सि :-

ird.gov.np → करदाता पोर्मल → General → Payment Voucher Search

भौचर र्नं. थाहा र्नभएको अिस्थार्ा :- Deposit Slip No., Voucher Date, Amount राखी Search गर्ने ।
भौचर र्नं. थाहा भएको अिस्थार्ा :- Voucher Slip No., Voucher Date, Amount राखी Search गर्ने ।

6.

भौचर भर्ने फारार् भरे पनि ट्रान्सस्याकशर्न भर्ने फारार्र्ा गई Save र Submit गर्ने। सक्मर्सर्न र्नम्बरलाई
सुरक्ित राख्र्ने।

(आ) E-TDS आफैंले रुजु (Self Verify) गर्ने प्रविया

(E-TDS आफैंले प्रर्ाक्णत गर्नम User Name र Password को जरुरत पदमि। पवहले बर्नाई सकेको ि भर्नी त्यही
प्रयोग गर्नम सवकन्सि, िै र्न भर्ने ird.gov.np → करदाता पोर्मल → General → Create Password बार् आफैंले

बर्नाउर्न सवकन्सि। WPAN नलर्ने सरकारी नर्नकायहरुले सम्बक्न्सधत आन्सतररक राजस्ि कायामलयबार् User Name
र Password नलर्नु पदमि।

1.

2.
3.
4.

िेब ब्राउजर खोली ird.gov.np र्ा जार्ने → करदाता पोर्मलर्ा क्ललक गर्ने → General को दे ब्रे पट्टिको +

सं केतर्ा क्ललक गर्ने → Taxpayer Login र्ा क्ललक गर्ने → PAN No., User Name (PAN No. र्नै हुन्सि)

र Password राखी लगइर्न गर्ने।

Verification मा गई Module मा TDS छान्ने। (WPAN को हकमा TDS Verification मा जाने)
Submission No. राख्ने र Preview गरी वििरण सही भएको यककन गने।
Verify मा क्लिक गने।

