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ITS_R007– अग्रिम कर कट्टीका लाग्रि स्थायी लेखा नम्बर दर्ाा (REGISTRATION

TITLE:

FOR WITHHOLDER PAN)
Purpose(प्रयोजन): अग्रिम करकट्टी िने र व्यवसाययक स्थायी लेखा नम्बर ग्रलनु नपने ग्रनकायका
लाग्रि स्थायी लेखा नम्बर दर्ाा प्रयियाका लाग्रि।
यस अन्र्िार् सं बैधाग्रनक ग्रनकाय, आयोि, अदालर्, नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र
स्थानीय

र्हका

सबै

सरकारी

ग्रनकाय,

सामुदाययक

यवद्यालय

र्था

क्याम्पस,

यवश्वयवद्यालय, कुटनीग्रर्क ग्रमसन, यवकास साझेदार, दूर्ावास जस्र्ा व्यवसाययक
स्थायी लेखा नम्बर ग्रलनु नपने अन्य ग्रनकायहरु पदाछन् ।

Responsibilities(जजम्मेवारी):
व्यवसाययक स्थायी लेखा नम्बर ग्रलनु नपने माग्रथ उजललजखर् ग्रनकायले WPAN दर्ााका
लाग्रि आन्र्ररक राजस्व यवभािले र्ोकेको

कायाालयमा आवश्यक यववरणहरु सयहर्

ग्रनवेदन ददनुपदाछ । यस्र्ा ग्रनकायले यवद्युर्ीय माध्यमबाट वा आन्र्ररक राजस्व
यवभािले जारी िरे को फाराम भरी आफ्नो पायक पने कायाालयमा दाजखला िना सक्नेछन्
।
यस्र्ा ग्रनकायले भरे को यववरण सयह छ वा छै न र पयााप्त छ वा छै न भनेर सुग्रनजस्िर् िने र
ग्रनकायको माि अनुरुप करदार्ाको दर्ाा प्रयिया थालने दाययत्व कर अग्रधकृर्को हुनेछ ।

PROCEDURE (प्रकृया):
1.0 दर्ाा प्रयकयाका लाग्रि ग्रनबेदन (Application for registration)
यो अंश ग्रनवेदक(करदार्ा)ले पुरा िनुप
ा ने छ ।
1.1

व्यवसाययक स्थायी लेखा नम्बर दर्ााका लाग्रि ग्रनवेदन ददन व्यजि वा सं स्थाले
आन्र्ररक राजस्व यवभािको वेब साइट (Website) https://ird.gov.np प्रयोि
िनुा पदाछ। त्यसपग्रछ Taxpayer Portal छान्नु पदाछ ।

1.2

Taxpayer Portal ग्रलंकमा जक्लक िने । जक्लक िरे पग्रछ 'Tax Payer Portal'
मेन ु (Menu)दे खा पदाछ।
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1.3

'+' सं केर् जक्लक िरे र Registration for (PAN, VAT, EXCISE) मेन ु (Menu)
खोलनुहोस् ।

1.4

1.5

Application for Registration मा जक्लक िरे पग्रछ र्लको जस्िन दे खा पदाछ।

स्थायी लेखा नम्बरका लाग्रि ग्रनवेदन ददन सजममसन(Submission) नम्बर ग्रलन जरुरी
हुन्छ । सजममसन नम्बर ग्रलन माग्रथ जस्िनमा दे जखएको फाराम भनुा पदाछ । र्लको
यववरणहरु माग्रथ दे खाईएको जस्िनमा भनुह
ा ोस् ।
1. Username – Username

(प्रयोिकर्ााको

नाम)

सं वेदनशील

(case

sensitive) हुन्छ । यदद ग्रनवेदनमा यववरणहरु आंग्रसक रुपमा भररएको छ र पग्रछ
ग्रनवेदन फेरी खोलन परे को अवस्थामा, प्रयोिकर्ााको नाम (Username)
अग्रनवाया हुन्छ। त्यसैले सजममसन(Submission) फाराम भदाा प्रयोि िरे को
प्रयोिकर्ााको नाम (Username) सुरजिर् रुपमा लेखेर राख्नु पदाछ ।
2. Password – पासवर्ा (Password) सं वेदनशील (case sensitive) हुने
भएकाले ध्यानपूवक
ा
प्रयवष्ट िनुा पदाछ । पयहले सुरजिर्

िरे को ग्रनवेदन

भयवष्यमा खोलनका लाग्रि पासवर्ा (Password) िायहन्छ। त्यसैले सजममसन
(Submission) नं. ग्रलंदा प्रयोि िरे को पासवर्ा (Password) सम्झनु पदाछ ।
3. Re-Password –पयहला प्रयोि िरे को पासवर्ा दिक छ वा छै न भनेर सुग्रनजिर्
िनाका लाग्रि पासवर्ा पुन:टाइप िनुा पदाछ ।
4. Contact No. – सम्पका मोबाइल नं. टाइप िनुह
ा ोस् ।
5. Email ID - आफूले सधैं प्रयोि िने इमेल टाइप िनुह
ा ोस् ।

ITS-R007 – WPAN Registration

page 2 of 9

IRD SOP

Inland Revenue Department

6. दर्ााका लाग्रि – व्यवसाययक स्थायी लेखा नम्बर दर्ााका लाग्रि Income Tax
छान्नुहोस्।
7. ग्रनवेदन दर्ाा िने कायाालय छान्नुहोस् । (ग्रनवेदकले अन्र्ररक राजस्व कायाालय
(IRO) वा करदार्ा सेवा कायाालय (TSO) कुनै एकमा ग्रनवेदन दर्ाा िना सयकनेछ।)
8. कुन कायाालयमा ग्रनवेदन दर्ाा िने हो त्यो सूिीबाट छान्नुहोस् ।
9. त्यसपग्रछ पुछारमा दायहने कुनामा रहे को 'OK' बटन जक्लक िनुह
ा ोस् । त्यसपग्रछ
र्लको जस्िन दे खा पदाछ ।

र्लको यववरणहरु फाराममा भनुह
ा ोस् ।
10. सूिीबाट ग्रनकायको प्रकार छान्नुहोस् । यसमा “TDS” छनौट िनुप
ा दाछ ।
11. सूिीबाट ग्रनकायको उप-प्रकार छान्नुहोस् । ग्रनकायको उप-प्रकारको सूिीमा रहे का
'Government Organization', ‘Development Partner’, ‘Diplomatic Mission’,
‘Embassy’, ‘Court’, ‘School/College/University’ र ‘Others’ बाट छान्नुहोस्
प्रदे श

सरकार

र

स्थानीय

र्हका

कायाालय

र्था

ग्रनकायले

Organization’ छनौट िने, यसमा नपरे का अन्य ग्रनकायले

।

'Government
‘Others’ छनौट

िनुह
ा ोस्।

12. Continue जक्लक िनुह
ा ोस् । त्यसपग्रछ र्लको जस्िन दे खापदाछ ।
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क) सरकारी ग्रनकाय

•

सं स्था/ ग्रनकायको नाम नेपालीमा र अंिज
ा ोस् ।
े ीमा भनुह

•

सरकारी ग्रनकाय भए सं घ, प्रदे श वा स्थानीय र्ह कुन स्र्रको कायाालय हो
छनौट िनुह
ा ोस् ।

•

मन्रालय, यवभाि र कायाालयको नाम उललेख िनुह
ा ोस् ।

ख) कुटनीग्रर्क ग्रमसन
•

कुटनीग्रर्क ग्रमसनको नाम नेपालीमा र अंिज
ा ोस् ।
े ीमा भनुह

•

कुटनीग्रर्क ग्रमसनको प्रकार छान्नुहोस् ।

ि) यवकास साझेदार

•

पररयोजनाको नाम भनुह
ा ोस् ।

•

पररयोजनाको कायाालय भनुह
ा ोस् ।

•

लिानी िने ग्रनकाए भनुह
ा ोस् ।

•

सुरु ग्रमग्रर् अजन्र्म ग्रमग्रर् भनुह
ा ोस् ।

घ) दू तावास
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•

दूर्ावासको दे शको नाम छान्नुहोस्

•

अदालर्को प्रकार छान्नुहोस् ।

•

ु ोस् .
अदालर्को नाम लेख्नह

ङ) अदालत

13. ठे गाना
•

जजलला र पाग्रलका छनौट िरी अन्य यववरण भनुह
ा ोस् ।

14.

बैंक खार्ा सम्बन्धी यववरण (अग्रनवाया नरहेको)
सं स्था/ग्रनकायले बैंक, बैंकको शाखा र खार्ा नम्बर भना सक्नेछन् ।

सं स्था/ग्रनकायले यववरण पूणा रुपमा नभरे को अवस्थामा Save िरे र राख्न सक्नेछन्। पूणा
यववरण भररसकेपग्रछ Submit िनुप
ा नेछ । यववरणहरु Save िनाका लाग्रि 'Save' बटन
जक्लक िनुह
ा ोस् ।'Submit' िनाका लाग्रि 'Submit' बटन जक्लक िनुह
ा ोस् । “Print”
Button मा जक्लक िरी पुरा ग्रनवेदन यप्रन्ट िना सयकनेछ।
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ग्रनवेदनको प्रमाणीकरण (Verification of Application)
2.1 WPAN आवेदन िने सं स्था/ग्रनकायले दाजखला िरे को सबै ग्रनवेदनहरु रुजु िने
अग्रधकृर्को 'Submitted List' मा दे खा पदाछ। कर अग्रधकृर्ले ग्रनवेदन र सं लग्न
कािजार्हरु रुजु िररसकेपग्रछ PAN Allocate हुन्छ ।

Revision History:
पुनरावलोकन

ग्रमग्रर् (ददन/मयहना/वर्ा)
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