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TITLE (शिर्षक) : ITS_R003–एकलौटी (PROPRITERY) व्यवसायको लागि स्था.ले.नं

दर्ाष

(REGISTRATION FOR PAN FOR PROPRIETARY BUSINESS)
Purpose (प्रयोजन):

प्रोप्राइटरी व्यवसायको आयकर स्थायी लेखा नम्बर दर्ाष प्रक्रियाको

क्रवगि र शजम्मेवारी पररभाक्रर्र् िननष ।
Responsibilities (शजम्मेवारी):
व्यावसाक्रयक स्थायी लेखा नम्बर दर्ाषको लागि आन्र्ररक राजस्व क्रवभािले र्ोकेको
गनयमाननसार चाक्रिने सम्पूर्ष क्रववरर्िरु उपलब्ि िराउने दाक्रयत्व स्वयम् करदार्ाको
िननेछ । करदार्ाले क्रवद्यनर्ीय माध्यमबाट वा आन्र्ररक राजस्व क्रवभािले जारी
िरे को फाराम भरी आफ्नो क्रववरर्िरु आन्र्ररक राजस्व क्रवभाि

अन्र्िषर्का

कायाषलयमा पेि िनष सक्ननिन
न ेछ ।
करदार्ाले भरे को क्रववरर् सक्रि छ वा छै न र पयाषप्त छ वा छै न भनेर सनगनशिर् िने र
करदार्ाको माि अननरुप करदार्ाको दर्ाष प्रक्रिया थाल्ने दाक्रयत्व कर अगिकृर्को
िननेछ ।

Definitions (पररभार्ा):
दर्ाष फाराम (Registration Form): दर्ाष प्रक्रियाका लागि आन्र्ररक राजस्व
क्रवभािले जारी िरे को फाराम ।
दर्ाष (Registration): दर्ाष प्रक्रियाका लागि चाक्रिने सम्पूर्ष आवश्यकर्ा पूरा िरी
कर अगिकृर्ले स्वीकृगर् प्रदान िरे को खण्डमा व्यवसाक्रयक स्थायी लेखा नम्बर
(Business PAN) मा करदार्ा दर्ाष भएको मागननेछ ।

1.0

PROCEDURE

(प्रकृया):

दर्ाष प्रक्रकयाको लागि गनबेदन

(APPLICATION FOR

REGISTRATION)
यो अंि गनवेदक(करदार्ा)ले पनरा िननप
ष ने छ ।
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स्थायी लेखा नम्बर दर्ाषको लागि गनवेदन ददने व्यशिले आन्र्ररक राजस्व क्रवभािको
वेब साइट) https://ird.gov.np प्रयोि िननष पदषछ । त्यसपगछ Taxpayer Portal छान्नन
पदषछ ।

1.2

Taxpayer Portal लेशखएको गलं कमा शक्लक िरे पगछ 'Tax Payer Portal' मेन न दे खा
पदषछ।

1.3

'+' सं केर् शक्लक िरे र Registration for (PAN, VAT, EXCISE) गलं क फैलाउननिोस् ।

1.4

Application for Registration मा शक्लक िननि
ष ोस् । त्यसपगछ र्लको शस्िन दे खा
पदषछ।

1.5

स्थायी लेखा नम्बरका लागि गनवेदन ददन सशब्मसन(Submission) नं. गलन
जरुरी िनन्छ । सशब्मसन नं. गलन मागथ शस्िनमा दे शखएको फाराम भननष पदषछ।
र्लको क्रववरर्िरु मागथ दे खाइएको शस्िन मा भननि
ष ोस् ।
1. Username – Username (प्रयोिकर्ाषको नाम)
sensitive) िनन्छ । यदद गनवेदनमा क्रववरर्िरु

सं वेदनिील (case

आंगसक रुपमा भररएको छ

र पगछ गनवेदन फेरी खोल्न परे को अवस्थामा, प्रयोिकर्ाषको नाम अगनवायष
िनन्छ। त्यसैले सशब्मसन फाराम भदाष प्रयोि िरे को प्रयोिकर्ाषको नाम सनरशिर्
राख्नन पदषछ ।

2. Password – पासवडष (Password) सं वेदनिील (case sensitive) िनने
भएकाले ध्यानपूवक
ष
प्रक्रवष्ट िननष पदषछ । पक्रिले सनरशिर्
भक्रवष्यमा

िरे को गनवेदन

खोल्नको लागि पासवडष (Password) चाक्रिन्छ। त्यसै ले सशब्मसन
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(Submission) नं. गलं दा प्रयोि िरे को पासवडष (Password) सम्झनामा राख्नन
पदषछ ।
3. Re-Password –पक्रिला प्रयोि

िरे को पासवडष (Password) दिक छ वा

छै न भनेर सनगनशिर् िनषको लागि पासवडष पनन:टाइप िननष पदषछ ।
4. Contact No. – सम्पकष मोबाइल नं. टाइप िननि
ष ोस् ।

5. Email ID - आफूले सिैं प्रयोि िने इमेल टाइप िननि
ष ोस् ।
6. दर्ाषको लागि – व्यावसाक्रयक स्थायी लेखा नम्बर दर्ाषका लागि Income Tax
छान्ननिोस्।

7. गनवेदन दर्ाष िने कायाषलय छान्ननिोस् । (गनवेदकले आन्र्ररक राजस्व कायाषलय

(IRO) वा करदार्ा सेवा कायाषलय (TSO) मध्ये कननै एकमा गनवेदन दर्ाष िनष
सक्नेछन्।)

8. कनन कायाषलयमा गनवेदन दर्ाष िने िो त्यो सूचीबाट छान्ननिोस् ।

9. त्यसपगछ पनछारमा दाक्रिने कननामा रिे को 'OK' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । त्यसपगछ
र्लको शस्िन दे खा पदषछ ।
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सशब्मसन नं. , प्रयोिकर्ाषको नाम, पासवडष सनरशिर् िरे र राख्ननिोस । फाराम क्रप्रन्ट िनषको
लागि र कर अगिकृर्द्वारा फाराम प्रमार्ीकरर् िनषको लागि सशब्मसन नं. को आवश्यकर्ा
पदषछ।
र्लको क्रववरर्िरु भननि
ष ोस्।
1. सूचीबाट व्यवसायको प्रकार (Business Type) 'Individual' छान्ननिोस् ।
2. सूचीबाट व्यवसायको उप-प्रकार (Business Subtype) छान्ननिोस्।व्यवसायको
प्रकार

'Individual'

छागनएको

िनुँदा

व्यवसायको

उप-प्रकारमा

'PROPRIETORSHIP' मात्र दे खा पदषछ।
3. “Do you already have PAN?” लेशखएको स्थानमा करदार्ाले व्यशििर् स्थायी
लेखा नम्बरलाई व्यावसाक्रयक स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्र्रर् िदाष “Yes”
अन्यथा 'NO' शक्लक िननष पदषछ।
अिागड बढ्नको लागि 'Continue' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । त्यसपगछ र्लको शस्िन दे खा
पदषछ।
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मागथ दे शखएको जस्र्ो शस्िनमा र्लको क्रववरर्िरु भननि
ष ोस्।
1. गनवेदकको पक्रिलो , बीचको र अशन्र्म नाम (थर ) नेपालीमा भननि
ष ोस् ।
2. गनवेदकको पक्रिलो , बीचको र अशन्र्म नाम (थर ) अंग्रज
ष ोस् ।
े ीमा भननि
3. गलं ि(Sex): करदार्ाको गलंि छान्ननिोस् ।
4. जन्म गमगर्(Date of Birth): जन्म गमगर् गबिम सम्बर् वा इश्वी सम्बर् कननै
एकमा िनन सक्दछ। करदार्ाले फाराममा रिे को बटन प्रयोि िरी गब.सं . वा
इ.सं . कनन मा जन्म गमगर् राख्ने िो सोिी अननसार छनौट िननष पदषछ । दनबै गमगर्को
नमनना ‘YYYY.MM.DD’ िननेछ ।
5. राक्रियर्ा(Nationality): सूचीबाट राक्रियर्ा छान्ननिोस् र Enter गथच्ननिोस ।
6. कािजार्(Documents):सूचीमा दे खा परे को कननै एउटा कािजार्को प्रकार
छान्नन पदषछ । कािजार् अपलोड िनषको लागि 'Upload' सं केर् शक्लक
िननि
ष ोस् । कािजार्को प्रकारमा नािररकर्ा, रािदानी आदद िनन सक्दछन्।
त्यसपगछ र्लको शस्िनदे खा पदषछ।

7. सूचीबाट कािजार्को प्रकार छागनए अननसार उि कािजार्को नं भननि
ष ोस्।
8. कािजार् जारी िने कायाषलयको नाम भननि
ष ोस् ।
9. कािजार् जारी िने कायाषलयको स्थान भननि
ष ोस् ।
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10. कािजार् जारी िरे को गमगर् क्रव.सं . मा 'YYYY.MM.DD' नमूनामा भननि
ष ोस् ।
11. कािजार्/पररचय पत्र अपलोड िनषको लागि 'Browse' बटन शक्लक िननि
ष ोस्
र पक्रिला स्क्यान िरे को कािजार् सेभ िरे को िाउुँमा िई उि फाइललाई
डबल शक्लक िननि
ष ोस् । अपलोड िररने कािजार्/पररचय पत्रको साईज
अगिकर्म 500 KB िननपन नेछ।
12. त्यसपगछ 'OK' बटन शक्लक िननि
ष ोस्।
13. फोटो अपलोड िने(Uploading Photo):
a. करदार्ाको फोटो लेशखएको स्थानमा 'Browse' बटन शक्लक
िननि
ष ोस्। फोटोको साईज अगिकर्म ५०० KB को िननपन दषछ ।
फोटो JPEG Image Format मा िननपन नेछ ।
b. फोटो फ्रेमगभत्र

करदार्ाको अननिार प्रष्ट दे शखने िरी चारकनना

गमलाउननिोस । त्यसपगछ 'Take this Picture' बटन शक्लक िरी
फोटो लोड (load) िननि
ष ोस्। लोड भएको फोटो शस्िनको दाक्रिनेपक्रि
दे शखनेछ ।

14. पगर्/पत्नीको(Spouse) नाम पक्रिलो, बीचको नाम र थर उल्लेख िननि
ष ोस् ।
15. क्रपर्ाको(Father) नाम पक्रिलो, बीचको नाम र थर उल्लेख िननि
ष ोस् ।
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16. मार्ाको(Mother) नाम पक्रिलो, बीचको नाम र थर उल्लेख िननि
ष ोस् । क्रपर्ा
वा मार्ाको नाम अगनवायष िनन्छ ।
17. बाजेको(Grandfather) नाम पक्रिलो, बीचको नाम र थर उल्लेख िननि
ष ोस् ।
18. नाबालकको(Minor) िकमा अगभभावकको नाम पक्रिलो, बीचको नाम र थर
उल्लेख िननि
ष ोस् ।
पेिाकमीको िकमा
19. पेिािर् प्रमार् पत्र नं उल्लेख िननि
ष ोस्।
20. सूचीबाट पेिाको प्रकार छान्ननिोस् ।
21. सूचीबाट पेिाको उप-प्रकार छान्ननिोस् ।
22. ‘Add’ वटन गथचेर पेिा सेभ िननि
ष ोस् ।
23. एक भन्दा बढी पेिािर् र्थयांक (Professional Data) भनष गनवेदकले मागथ
को १९ दे शख २३ सम्मको क्रवगि दोिोराउननिोस् ।
24. िे िाना:
a. सूचीबाट िे िाना छान्ननिोस्।
b. िे िाना मिानिरपागलका , उपमिानिरपागलका, निरपागलका , िा. पा.
मध्ये कनन िो त्यो छान्ननिोस्।
c. मिानिरपागलका , उपमिानिरपागलका, निरपागलका, िाउुँपागलकाको
नाम नेपालीमा छान्ननिोस्।
d. मिानिरपागलका, उपमिानिरपागलका, निरपागलका, िाउुँपागलकाको
नाम अंग्रजीमा छान्ननिोस्।
e. स्थानको नाम(टोल) नेपालीमा उल्लेख िननि
ष ोस् ।
f. स्थानको नाम(टोल) अंग्रज
ष ोस् ।
े ीमा उल्लेख िननि
g. वाडष नम्बर (Ward Number) उल्लेख िननि
ष ोस् ।
h. घर नम्बर(House Number) उल्लेख िननि
ष ोस् ।
i.

इमेल (email) उल्लेख िननि
ष ोस् ।

j.

फोन नं. भएमा सो पगन उल्लेख िननि
ष ोस् ।
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k. मोबाइल नं. अगनवायष उल्लेख िननि
ष ोस् ।
l.

फ्याक्स नम्बर भएमा सो पगन उल्लेख िननि
ष ोस् ।

25. अस्थाई िे िाना भनषको लागि (यो अगनवायष छै न)
a. सूचीबाट शजल्ला छान्ननिोस् ।
b. मिानिरपागलका, उपमिानिरपागलका, निरपागलका, िाउुँपागलकाको
बटन छान्ननिोस् ।
c. मिानिरपागलका , उप मिानिरपागलका, निरपागलका, िाउुँपागलकाको
नाम छान्ननिोस् ।
d. टोल उल्लेख िननि
ष ोस् ।
e. घर नं उल्लेख िननि
ष ोस् ।
f. वडा नं उल्लेख िननि
ष ोस् ।
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g. इमेल (email) उल्लेख िननि
ष ोस् ।
h. मोबाईल न (mobile) उल्लेख िननि
ष ोस् ।
i.

सम्पकष नं. भएमा सो पगन उल्लेख िननि
ष ोस् ।

j.

फक्स नं. भएमा सो पगन उल्लेख िननि
ष ोस् ।

k. वेबसाईट भएमा सो पगन उल्लेख िननि
ष ोस् ।
l.

पोस्ट बक्स भएमा सो पगन उल्लेख िननि
ष ोस् ।

26. बैंक खार्ा नम्बर उल्लेख िननि
ष ोस्
a. बैंक खार्ा नम्बर भएमा बैंकको नाम उल्लेख िननि
ष ोस् ।
b. बैंकको िाखा उल्लेख िननि
ष ोस् ।
c. बैंकको खार्ा नम्बर उल्लेख िननि
ष ोस् ।
27. सबै क्रववरर्िरु भररसकेपगछ करदार्ाले सेभ िनषको लागि 'Save' बटन
शक्लक िननि
ष ोस् ।
28. क्रववरर्िरु भने कायष जारी राख्न 'Next' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । 'Next '
बटन शक्लक िरे पगछ गसस्टमले व्यवसाक्रयक क्रववरर्िरु भनषको लागि फाराम
दे खाउुँछ ।
व्यवसाक्रयक क्रववरर्िरु भननि
ष ोस् ।
'Next‘ बटन शक्लक िरे पगछ र्लको शस्िन दे खा पदषछ ।
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व्यवसाय दर्ाष सम्बन्िी क्रववरर्
29. फमषको नाम (Trade Name) नेपालीमा भननि
ष ोस् ।
30. फमषको नाम (Trade Name) अंग्रज
ष ोस् ।
े ीमा भननि
31. दर्ाष क्रववरर्िरु जस्र्ै दर्ाष गमगर्, दर्ाष नम्बर, दर्ाष िरे को कायाषलय र स्थान,
कारोबार सनरु गमगर् वा सनरु िनने गमगर् भननि
ष ोस् ।
32. कारोबार नयाुँ िो वा अरु कोिीबाट नामसारी भई आएको िो भने सोिी
अननसारको बटनमा शक्लक िननि
ष ोस्।
33. मनख्य कायाषलयको िे िाना र कारोबारको मनख्य स्थान भननि
ष ोस्।
34. पत्राचार िने िे िाना भननि
ष ोस्।

35.बैँक खार्ाको क्रववरर् भननिष ोस्।
36.बायोमेक्रिक प्रयोजनको लागि प्रोप्राइटरको क्रववरर् (पद, स्थायी लेखा नम्बर
र नाम) भननि
ष ोस्।
37. आयकर प्रयोजनको लागि दर्ाष लािन िनने गमगर् भननि
ष ोस्।
38. व्यवसायको इजाजर्पत्रको क्रववरर् प्रक्रवष्ट िननि
ष ोस्
a. व्यवसायको इजाजर्पत्र प्रदान िने एजेन्सीको सूची छान्ननिोस्।
b. इजाजर् पत्र जारी गमगर् प्रक्रवष्ट िननि
ष ोस् ।
c. इजाजर्पत्र नम्बर प्रक्रवष्ट िननि
ष ोस्।
d. इजाजर्पत्र एजेन्सी थप्न "थप्ननिोस्" बटन शक्लक िननि
ष ोस्।
39. व्यवसायको प्रकारका लागि क्रवगभन्न क्रवकल्पिरू मध्येबाट छनौट िननि
ष ोस् ।
a. उद्योिको फमषको प्रकार(Firm type of Industry )
i. माइिो
ii. कटे ज
iii. सानो
iv. मध्यम
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v. िू लो
b. उद्योिको क्रकगसम
i. गनमाषर्
ii. खगनज आिाररर्
iii. कृक्रर् र वन आिाररर्
iv. पयषटन
v. ऊजाष आिाररर्
vi. आईसीटी (ICT)
vii. सेवा
viii. गनमाषर्
c. वाशर्ज्यर्फषका फमषिरुको प्रकार:
i. गनयाषर् / आयार्
ii. स्थानीय िे गडं ि
iii. गनयाषर् मात्र
iv. आयार् मात्र
v. सबै
40. यो मनख्य व्यवसाय िो वा िोइन भनेर 'Check Box' मा चेक िननि
ष ोस्।
व्यशिको एक भन्दा बढी व्यवसाय भए र्ापगन कननै एउटा व्यवसायलाई
मनख्य व्यवसाय बनाउनन पछष । 'Check Box' मा चेक िररएको व्यवसायको
नाम प्रमार्पत्रमा मनख्य फमषको नाम भनेर दे शखन्छ ।

41.व्यवसायको विीकरर्को लागि नेपालस्र्रीय औद्योगिक विीकरर् (NSIC)
अननसार व्यापार िेत्र (Business Sector), व्यापार प्रभाि (Business Division),
व्यापार समूि (Business Group), र व्यापार विष (Business Class) छान्ननिोस्
र 'Add' बटन शक्लक िननि
ष ोस्। गनवेदकले एक वा सो भन्दा बढी
व्यवसायको प्रकार र व्यवसायको उप-प्रकार छान्न सक्ननिन
न ेछ। उशल्लशखर्
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भररएका क्रववरर्िरु प्रमार्पत्रमा दे शखने िननाले गनवेदकले साविानी पूवक
ष
व्यवसायको प्रकार र व्यवसायको उप-प्रकार छान्ननपने िनन्छ ।
क्रवभािको वेबसाईटमा राशखएको नेपालस्र्रीय औद्योगिक विीकरर् (NSIC) बाट
NSIC कोड िेन ष सक्रकन्छ । NSIC कोडको आिारमा विीकरर् सम्बन्िी
क्रववरर् खोजी िनष सक्रकन्छ ।
िाखासम्बन्िी क्रववरर्
व्यवसायको िाखा वा िाखािरु छन् वा छै नन भनेर शक्लक िननि
ष ोस् । यदद
छ भनेर शक्लक िररएको छ भने िाखाको क्रववरर्िरु भनष एउटा 'TAB'
दे खा पदषछ।
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िाखा रिे को घरिनीको क्रववरर्िरु भनषको लागि घरिनीको क्रववरर् TAB शक्लक िननि
ष ोस्।
a. स्थायी लेखा नम्बर (यदद भएमा)
b. घरिनीको पनरा नाम नेपालीमा
c. कोिाको िेत्रफल(लम्बाई, चौडाई क्रफटमा)
d. भाडा सम्झौर्ा गमगर् (क्रव.सं .)
e. कोिाको र्था जग्िाको िेत्रफल:(स्क्वायर क्रफटमा)
f. घरिनीको िे िाना
व्यवसाक्रयक व्यशििर् क्रववरर् (प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृर्को क्रववरर्)
प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृर् (प्रोप्राईटर भन्दा फरक भएमा) को व्यवसाक्रयक
व्यशििर् क्रववरर् TAB शक्लक िननि
ष ोस् ।
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a. प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृर्को नाम पक्रिलो, दोश्रो
अगन थर उल्लेख िननि
ष ोस् ।
b. प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृर्को नाम पक्रिलो, बीचको
र थर उल्लेख िननि
ष ोस् ।
c. गनयनशि गमगर् क्रविम सम्बर्मा भननि
ष ोस् ।
d. कािजार्को प्रकार छान्ननिोस् (नािररकर्ा, रािदानी)।
e. पररचय पत्र नं छान्ननिोस्।
f. जारी िने कायाषलयको नाम उल्लेख िननि
ष ोस्।
g. जारी िने कायाषलयको स्थान भननि
ष ोस्।
h. जारी िरे को गमगर् भननि
ष ोस् ।
i.

पररचय पत्र अपलोड(Load) िनषको लागि 'Browse' बटन शक्लक
िननि
ष ोस् र पक्रिला स्क्यान िरे को कािजार् सेव िरे को िाउुँमा िएर
उि फाइललाई डबल शक्लक िननि
ष ोस् ।

j.

प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृर्को िे िाना भननि
ष ोस्।

k. करको प्रयोजनको लागि सम्पकष व्यशिको क्रववरर्िरु भननि
ष ोस्।यदद
सम्पकष व्यशि (प्रोप्राईटर वा प्रबन्ि गनदे िक/प्रमनख कायषकारी
अगिकृर् भन्दा गभन्न रिे को अवस्थामा) उि व्यशिको क्रववरर्
भननि
ष ोस् ।

िोदामको क्रववरर्
िाखा वािेक िोदाम भएमा “िोदामको क्रववरर्” भननि
ष ोस् । ‘िोदाम’ ट्याब शक्लक िरे र
िोदामको क्रववरर् प्रक्रवष्ट िननि
ष ोस् ।
a. िोदाम नम्बर भननि
ष ोस् ।
b. िोदामको नाम नेपालीमा भननि
ष ोस् ।
c. िोदामको नाम अं ग्रज
ष ोस् ।
े ीमा भननि

ITSR0003 – Registration for Proprietary PAN

page 15 of 15

IRD SOP

Inland Revenue Department

d. सूचीबाट िोदामको िे िाना छान्ननिोस्।
e. िे िाना मिानिरपागलका, उपमिानिरपागलका, निरपागलका, िाउुँपागलका
मध्ये कनन िो त्यो छान्ननिोस् ।
f. स्थानको नाम(टोल) नेपालीमा उल्लेख िननि
ष ोस् ।
g. िोदाम रिे को घर नम्बर, घर िनीको नाम, िोदामको िेत्रफल आदद
क्रववरर् उल्लेख िननि
ष ोस् ।
h. मिानिरपागलका,

उपमिानिरपागलका,

निरपागलका, िाउुँपागलकाको

नाम नेपालीमा उल्लेख िननि
ष ोस् ।
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42. अलटष सेवा
प्रोप्राईटरले पेि िरे को मोबाईल नं. र ईमेल िे िाना रुजन िनषको लागि अलटष सेवाबाट
One Time Password (OTP) पिाइन्छ । यसको लागि दे िायको क्रववरर् भननि
ष ोस् ।
1. मोबाईल न. र ईमेल िे िाना रुजन िनष िे िानाको प्रकार छान्ननिोस ।
2. रुजन िने क्रवगि मोबाईल वा ईमेल छान्ननिोस ।
3. मोबाईल वा ईमेलमा प्राप्त OTP प्रक्रवष्ट िरी “OK” बटन शक्लक िननि
ष ोस् ।
करदार्ाले आफ्नो क्रववरर् पूर्ष रुपमा नभरे को अवस्थामा Save िरे र राख्न सक्नेछ। पूर्ष
क्रववरर् भररसकेपगछ Submit िननप
ष नेछ । क्रववरर्िरु Save िनषको लागि 'Save' बटन शक्लक
िननि
ष ोस् भने 'Submit' िनषको लागि 'Submit' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । करदार्ाले चािे मा
“Print” Button मा शक्लक िरी पनरा गनवेदन क्रप्रन्ट िनष सक्रकनेछ।
2.0 गनवेदनको प्रमार्ीकरर् (Verification of Application)
करदार्ाले दाशखला िरे को सबै गनवेदनिरु रुजन िने अगिकृर्को 'Submitted List ' मा
दे खा पदषछ। कर अगिकृर्ले गनवेदन र सं लग्न कािजार्िरु रुजन िररसकेपगछ PAN
Allocate िनन्छ । करदार्ाको मोबाईलमा PAN सक्रिर्को एस. एम. एस. समेर् जाने
व्यवस्था िररएको छ ।
Revision History:
पननरावलोकन

गमगर् (ददन/मक्रिना/वर्ष) पररवर्षनको क्रववरर्
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