
Online Taxpayer Portal
कर पोर्टल

तानसेन नगरपाललका
नगर कार्ाटपाललकाको कार्ाटलर्व्दारा सेवाग्राहीहरुलाई मध्र्नजर गरी सूचना प्रववलिको उच्चतम 

प्रर्ोग गरी सेवा प्रवाहलाई ववस्तार गरर लनमाटण गररएको अनलाईन कर पोर्टलमा सबै करदाताहरुलाई  
हार्दटक स्वागत ्गदटछौ ।



तानसेन नगरपाललकाको लालग अनलाइन कर लतनट लाग्दै हनुहुनु्छ भन ेसवटप्रथम ब्राउजरमा
Url=:tax-tansen.softechnp.comराखि अगाडी बढ्नहुोस्

जस्तै
Register मा Click गनुटहोस



करदाता संकेत नः लेखिएको ठाउँमा आफ्नो ८ अङ्कको संकेन नं 
जस्तै- (01-01-0001)रािी submit गनुटहोस ्त्र्सपछी तपाइको 

मोबाइल र ईमेलमा OTP कोड प्राप्त हनेछ ।



प्राप्त भएको OTP राखी Confirm मा Click गर्नहुोस ्त्यसपछी अको 
पेज खनल्रे्छ ।



यनजररे्म लेखखएको तल आफ्र्ो प्रयोगकताु
(username) राखख राजजष्टर गर्नहुोस ।



तपाइले राखेको प्रयोगकताुको र्ाम save 

Successfully भनर्सकेपछी सो username 

राखख OTPमा प्राप्त पासर्डु राखख sign in

गर्नहुोस ।



Sign In गररसकेपछी तपाइले देख् र्नहनरे्छ आफ्र्ो
वर्र्रण जनर् यस पेजमा देखखरहर्नभएकोछ 



त्यसपछी सम्पवि वर्र्रणमा लेखखएको Icon मा click गर्नहुोस ्त्यहा देखखरे्छ 
तपाइको यस र्गरपाललका अन्तरगतको सम्पिी तथा दानयत्र्



देखिए अनसुारको कर भकु्तानीको लालग कर 
‘भकु्तानी’ लेखिएको Icon मा Click गनुटहोस ्त्र्हाँ 
लतनुटपने कर र उपलब्ि भकु्तानी प्रदार्क संस्थाको 

Icon देख् न ुहनेुछ जस्तै ‘Khalti’, IME PAY, Prabhu 

Pay,E-sewa र ‘Connect IPS’ जनु माध्र्मबार् 
भकु्तानी गनेहो सो मा Click गनुटहोस त्र्सपछी नर्ा 

पेज िलु्द्छ त्र्हाँ आफ्नो (user name र
Password)राखि अगाडी बढ्नहुोस ्।



Khalti बाट भनक्तार्ी गर्नहुन ुँदा यहाुँ मोबाइल र्ं र 
वपर् हालल Pay Rs मा Click गर्नहुोस ्।

Connect IPS बाट भनक्तार्ी
गर्कुोलागग Connect IPS को
User राखख अगाडी बढ्र्नहोस ।



त्र्हाँ click गरेपछी तपाइको मोमाइलमा Khalti OTP प्राप्त 
हनेुछ त्र्ो OTP लाई राखि Pay Rs मा Click गनुटहोस 

त्र्सपलछ तपाइलाइ करको लबल ईमेलमा प्राप्त हनुका साथै 
करदाता पोर्टलमा पलन हेनट सक्नहुनेुछ जस्तै तलको पेजमा 

देख् नहुनेुछ।

Connect IPS लगइन भइसकेपछी तपाइलाई प्राप्त OTP रािी
submit मा Click गनुटहोस् त्र्सपछी ववल प्राप्त हनुकुा साथै कर
भकु्तानी भएको जानकारी मोबाइलमा जानकारी प्राप्त भई PDF लबल
ईमेलमा पलन प्राप्त हनेुछ ।जनु तलको पेजमा देख् नहुनेुछ।



भकु्तानी कार्ट सम्पन्न भईसकेपछी इमेल तथा
करदाता पोर्टलमा प्राप्त PDF ववल र्सप्रकारको
हनेुछ।

प्राप्त हनरे् बबल



सपोर् तथा गनुासोका लालग सम्पकट
सफ्रे्क इन्फोलसस प्रा लल
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िन्र्वाद् ।


