स्थायी लेखा नम्बर ललनको लालि पेश िननु पने कािजातहरूको वििरणःव्यक्तिित स्थायी लेखा नम्िर (P-PAN) ललनको लालिः हालसालै क्तखक्तिएको पासपोर्ु साइजको फोर्ो 1 प्रलत
 नािररकताको प्रलतललवप ।
 िैरनेपाली नािररकको लालि आलिकाररक प्रमाण र पररियपत्रको प्रलतललवप ।
 रोजिारदाताले रोजिारी प्रमाक्तणत िरे को पत्र ।
 आन्तररक राजस्ि विभािको िेबसाइर् www.ird.gov.np मा लिअन िरी करदाता पोर्ुल माफुत करदाता
आफैले अनलाईन माफुत पेश िरे को आिेदन ।

व्यक्तिित -फमुको लालिः )प्रोप्राइर्रसीप(
 व्यिसाय दताुको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप
 नािररकता प्रमाणपत्रको प्रलतललवप
 हालसालै क्तखक्तिएको पासपोर्ु साइजको फोर्ो 2 प्रलत
 आफ्नै घरमा कारोिार िने भएमा जग्िािनी प्रमाण पनजाुको प्रलतललवप
 बहाल/भाडामा भए घर/जग्िा भाडाको सम्झौतापत्रको प्रलतललवप
 िैर नेपाली नािररकको लालि आलिकारीक प्रमाण र पररियपत्रको प्रलतललवप
 मनख्य िोकबार् कारोिारस्थल सम्मको नक्सा
 यस अक्तघ P-PAN ललईसकेको िा यस अक्तघ व्यिसायीक स्थायी लेखा नम्बर ललई स्थिन िरे को भएमा सो काडु
पेश िने िा लनिेदनमा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख िननु पने ।

 व्यिसायीक स्थायी लेखा नम्बर ललई सकेको प्राकृलतक व्यक्तिले नयााँ फमु दताु िरे को भए नयााँ स्थायी लेखा
नम्बरको लालि आिेदन नददई साविककै स्थायी लेखा नम्बरमा अलतररि कारोिार थप िनु लनिेदन ददनन पने ।



लनकाय )प्रा.लल., सहकारी, सं स्था, समनह, साझेदारी फमु ( को लालिः प्रिन्ि पत्र/ लनयमािली/ साझेदारी सम्झौतापत्र / वििान/ विलनयमको प्रलतललवप )दताु िने लनकायले प्रमाक्तणत िरे को हनन न पने ( ।
 सञ्चालक िा साझेदारहरु िा सं स्थाको कायुसलमलतका पदालिकारीहरुको नािररकताको प्रलतललवप ।


पदालिकारीहरूको बैठक बसी स्थायी लेखा नम्बर ललन र बायोमेविक दताु प्रणालीको लालि फोर्ो र हस्ताक्षर
ददन अक्तख्तयारी तोवकएको लनणुय/माइन्यनर् िरी उि माइन्यनर्को प्रलतललवप ।

 जसलाई अक्तख्तयारी तोवकएको छ, सोही पदालिकारी 2 प्रलत पासपोर्ु साइजको फोर्ो सवहत कायाुलयमा
उपक्तस्थत हनन न पने ।

 लनकाय/सं स्थाको छाप ।
 लनकायको आफ्नै घर भएमा जग्िािनी प्रमाण पनजाुको प्रलतललवप ।
 बहाल/भाडामा भए घर/जग्िा बहाल सम्झौतापत्रको प्रलतललवप ।
 मनख्य िोकबार् कारोिारस्थल सम्मको नक्सा


स्थायी लेखा नम्बर ललनको लालि अक्तख्तयारी तोवकएको व्यक्तिले व्यक्तिित िा व्यिसावयक स्थायी लेखा नम्बर
ललएको भए सो को प्रलतललवप / नललएको भए नािररकता र पासपोर्ु साइजको फोर्ो सवहत उपक्तस्थत भई
लनजले समेत व्यक्तिित स्थायी लेखा नम्बर ललनन पने ।

न उपक्रम )Joint Venture( को लालिःसं यि
 फमुहरु बीिको सम्झौता पत्र

 सबै फमुहरुको कर ि निाको प्रमाणपत्र
 कायु प्रदान िने लनकायसं िको सम्झौतापत्र िा आसयपत्र
 साझेदारहरुको नािररकता प्रमाणपत्रको प्रलतललवप
 ठे क्का इजाजतपत्र )निीकरण भएको( को प्रलतललवप र छाप ।
 घर बहाल सम्झौता पत्र ।

Withholder PAN (W-PAN(ललनको लालिः अलिम करकट्टी िने लनकायले तोवकएको ढााँिामा लनिेदन )अनलाइन माफुत समेत पेश िनु सवकने( र
आलिकारीक पत्र पेश िननु पने ।

 कायाुलयको छाप सवहत तोवकएको प्रलतलनलि उपक्तस्थत हनन न पने ।
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