
अनसूुची—३ 

यवसाय नामसार  फाराम 

ीमान ् मखु शासक य अ धकृत यू, 

 शु लाफाँटा नगरपा लका, नगर कायपा लकाको कायालय, झलार , कंचनपरु ।  
वषय ; यवसाय नामसार  स ब धमा । 

मैले÷हामीले न न थानमा यवसाय दता ग र संचालन ग र रहेकोले यवसाय नामसार  गन आव यक कागजात स हत 
दरखा त गन आएका छु÷छौ । नयमानसुार ला ने कर बझुाउनकुो साथै शु लाफाँटा नगरपा लकावाट समय—समयमा 
दइने आदेश÷ नदशन समेत पालन गन म ुर छु÷छ  । साथै हामीले पेश गरेको कागजात तथा ववरणह  ठ क सांचो 
रहेको र फरक परे कानून बमोिजम कावाह  भएमा म ुर छु÷छ  ।  
१. यवसायीको नाम, थर  .............................................. 
(फम क पनीको हकमा सं थाको छाप समेत) 
२. यवसायीको थायी ठेगाना  
िज ला ; कंचनपरु  न.पा. ; शु लाफाँटा वडा नं. .................. माग ...... टोल ........घर नं...... 
३. यवसायीको ववुा ।प त को नाम, थर : .................................................... 
४. यवसाय रहको थानको ठेगाना :वडा नं. .................. माग ............... टोल ...... घर नं. ... 
५. स पक फोन नं. .............. मोवाईल नं. ............... इमेल .......................... 
६. भाडामा भएको भए यवसाय रहने घर र ज गाधनीको नाम, थर ........................ 
७.घरघ नको ठेगाना ; वडा नं. .................. माग ............ टोल ...... घर नं. ... 
८. यवसायको क सम ÷ कृ त: .................................................................. 
९. पूजँी लगानी . ................( थीर पूजँी................... चाल ुपूजँी .................) 
१०. फम÷क पनी÷ यवसायको नाम: .................................................... 
११, दता नं. ......................... कायालय ......................... 
१२ नामसार  गन ुपन कारण  ...................................................................... 
१२ संल न कागजातह : 
(क) यवसाय दता माणप को स ल। 

(ख) न वकरण द तरु तरेको रसीद।       

(ग) यवसायीको मृ यभुएमा मृ य ुदता माणप को त लपी,  वेप ा भएमा ईलाका हर  कायालयको सजमीन मचु ु का 
र स बि धत वडा कायालयको सफा रस, मगज व केो भएमा मा यत ा  मे डकलअ धकृतको माण प  र स बि धत 
वडा कायालयको सफा रस प , अ य यि लाई यवसाय व  गरेमा सोको माण र साझेदार  यवसाय एकल गन ु
परेमा दवैु प को सहमती र यवसाय व  गरेको माण । 

(घ) नाता माणप को त लपी। 

(ङ) सा वकको यवसायी र नामसार  गनपुन यवसायीको ना. .प.को त ल प। 

          ............................. 
        नवेदकको द तखत 

      नाम, थर ................... 
      ठेगाना ....................... 
      म त  .................... 


