
 

व्यक्तिगि स्थायी लेखा नम्बर (P-PANCard Registration) दिाा गने िररका 

➢ नेपाली नागरिकको हकमा पासपोर्ट साइजको फोर्ो ि नागरिकताको अगाडि तथा पछाडिको Scan 
गिेि फाइल सुिक्षित गनुटहोस ्। 

o गैि नेपाली नागरिकको हकमा पासपोर्ट साइजको फोर्ो, ननज कार्टित िहेको कार्ाटलर्को 
ससफारिस ि बिदेशी भनी प्रमाणित गिाउने प्रमाणित कागजात संलग्न िाखी Scan गिी 
फाइल सुिक्षित गनुटहोस ्। 

➢ "Mozilla Firefox" browser खोल्नुहोस ्। 
➢ ird.gov.np  र्ाइप गिी Enter key हान्नहुोस ्। 
➢ Taxpayer Portal मा Click गनुटहोस ्। 
➢ Registration(PAN,VAT,EXCISE) को Application for Registration मा Click 

गनुटहोस ्। 

 
 

➢ Username, Password, Re-Password, Contact No. Entry गनुटहोस ्। 
➢ Personal PAN चके िक्समा Click गनुटहोस ्।  
➢ Verify गने अफफस छान्नको लागग - 

o आन्तरिक िाजस्व कार्ाटलर्को लागग IRO मा Click गिी आफ्नो पार्क पने कार्ाटलर् 
छान्नुहोस ्। 

o किदाता सेवा कार्ाटलर् भएमा TSO मा Click गिी आफ्नो पार्क पन ेकार्ाटलर् 
छान्नुहोस।् 

➢ OK मा Click गनुटहोस ्। 
➢ Continue मा Click गनुटहोस ्। (Submission No. टर्प्नुहोस)् 
➢ नाम ि थि नेपाली ि अगें्रजीमा Entry गनुटहोस ्। 
➢ बि.सं. वा इ.सं. छानेि जन्मसमनत Entry गनुटहोस ्। 
➢ सलगंमा पुरुष/मटहला/तेस्रो लैंगगक मध्रे् एक छान्नुहोस ्। 
➢ Scan गिेि िाखेको Photo दार्ााँ तफट को Browse मा Click गिी Photo को फाइल छानेि 

Upload गनुटहोस ्। 



➢ Citizenship Card को दार्ााँ तफट को Upload Document भनेको Up Arrow िक्समा 
Click गनुटहोस ्

➢ नागरिकता नं., नागरिकता जािी गने कार्ाटलर्, स्थान, जािी समनत Entry गनुटहोस ्। 
➢ त्र्सपनछ Browseमा Click गिी Scan गिेको नागरिकताको फाइल Upload गनुटहोस ्। 

o गैि नेपाली नागरिकको हकमा मागथ Scan गिेको फाइल Upload गनुटहोस ्। 
➢ OK मा Click गनुटहोस ्। 
➢ पेशागत License वा प्रमािपत्र भए सो को नम्िि Entry गनुटहोस ्। 
➢ कुन ैकार्ाटलर्मा काम गिेको भए कामको प्रकािपेशा छान्नु होस ्। कार्ाटलर्को ससफारिस समेत 

पेश गनुट पछट । ववद्र्ाथी भएमा Others छान्नहुोस ्। 
➢ पारिवारिक वववििभनुटहोस ्। 
➢ स्थार्ी ठेगाना भनुटहोस ्। 
➢ अस्थार्ी ठेगाना भनुटहोस ्। 
➢ Save/Submit गनुटहोस ्। 
➢ Print गिी छानेको कार्ाटलर्मा गएि Verify गिाइ कािट िनाउन जानुहोस ्।  

 

धन्र्वाद 


