(ननयम

अनुसूची–२

५ सँग सम्वन्धित)

जधमको सच
ू ना फाराम
स्थानीय पन्जजकाधिकारीले भने

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम

अजचल

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम (In English)

न्जल्ला

कमाचारी संकेत नं.

गा.वव.स./न.पा.

फाराम दताा नं.

वडा नं.

फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गते)

(सच
ू कले भने)

वव.सं.

ई.सं.

पररवारको लगत फाराम नं.

श्री स्थानीय पन्जजकाधिकारीज्यू,
.................................गा.वव.स. / न.पा.
..................................न्जल्ला
महोदय,

ननम्न ललखित वववरण िुलाई नवजात लििु जधमको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार जधम दताा गरी पाँऊ ।

१. नवजात शििक
ु ो वववरण
नाम:

थर

परू ा नाम थर (In English)
जधम लमनत (साल-मदहना-गते): वव.सं. मा

ई.सं. मा

लििु जधमेको ठाउँ : घर  स्वास्थ–संस्था  अस्पताल  अधय 
लििु जधमदा मद्दत गने व्यक्तिः घरको माननस  सक्ु डनी  नसा  स्वास्थ कमी  डाक्टर  अधय
ललङ्गिः परु
ु ष  मदहला  अधय 
जात / जानत:

जधमको ककलसमिः एकल  जुम्ल्याहा  नतम्ल्याहा वा सो भधदा बढी 

कुनै िारीररक ववकृतीिः छ  छै न  भएमा उल्लेि गनेिः
शििु जन्मेको ठे गाना
न्जल्ला :

गा.वव.स./न.पा.

वडा नं.

ववदे िमा जधमेको भएमा ठे गाना:
ववदे िमा जधमेको भएमा ठे गाना (In English):
२. नवजात शििक
ु ो बाजे बजैको वववरण
नवजात लििक
ु ो बाजेको नाम

थर

बाजेको परू ा नाम थर (In English)
३. नवजात शििक
ु ो बाबु आमाको वववरण

नाम
थर
पूरा नाम थर (In English)

बाबक
ु ो वववरण

आमाको वववरण

बाबक
ु ो वववरण
In English
नेपालीमा

स्थायी ठे गाना

आमाको वववरण
In English
नेपालीमा

न्जल्ला
गा.वव.स./न.पा.
वडा नं.
सडक / मागा
गाउँ / टोल
घर नं.
लििु जधमदाको उमेर
जधम भएको दे ि

नागररकता ललएको दे ि

नागररकता प्रमाणपत्र नं.
प्रमाणपत्र जारी लमनत (साल-मदहना-गते)

नागररकता प्रमाणपत्र जारी न्जल्ला

ववदे िी भएमा पासपोटा नं. र दे िको नाम
लिक्षाको स्तर (उत्तीणा तह)
पेिा
िमा
मातभ
ृ ाषा

यो लििु समेत गरी हालसम्म जधमेको सधतान सङ््या
यो लििु समेत गरी हालसम्म जीववत सधतान सङ््या

वववाह दताा नं.
वववाह भएको लमनत (साल-मदहना-गते)

नाम

वव.सं. मा

ई.सं. मा

यसमा लेखिएको वववरण सााँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँला बुझाउाँ ला भनी सहहछाप गने सूचकको वववरण ।

थर

परू ा नाम थर (In English)
नवजात लििस
ु ँगको नाता
ठे गाना

न्जल्ला

वडा नं.
घर नं.

सडक / मागा

गा.वव.स./न.पा.

गाउँ / टोल

नागररकता (स्वदे िी भएमा)
नागररकता प्रमाणपत्र नं.

नागररकता प्रमाणपत्र जारी लमनत (साल-मदहना-गते)
नागररकता प्रमाणपत्र जारी न्जल्ला

ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम
ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम (In English)

फाराम भरे को लमनत (साल-मदहना-गते)

दायाँ

सूचकको सदहछाप

बायाँ

..................................

(ननयम

अनुसूची–३

५ सँग सम्वन्धित)

मत्ृ यक
ु ो सच
ू ना फाराम
स्थानीय पन्जजकाधिकारीले भने

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम

अजचल
न्जल्ला

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम (In English)

गा.वव.स./न.पा.

कमाचारी संकेत नं.

वडा नं.

दताा नं.
फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गते)

(सूचकले भने)

वव.सं.

पररवारको लगत फाराम नं.

श्री स्थानीय पन्जजकाधिकारीज्यू,
.................................गा.वव.स./ न.पा.
..................................न्जल्ला
महोदय,

ननम्न ललखित वववरण िल
ु ाई मत
ू ना ददन आएको छु । कानन
ू अनस
ु ार मत्ृ यु दताा गरी पाँऊ ।
ृ कको सच

१. मत
ृ कको वववरण
जधम दताा नं.
नाम

थर

परू ा नाम थर (In English)
जधम लमनत (साल-मदहना-गते)

वव.सं. मा

ई.सं. मा

मत्ृ यु भएको लमनत (साल-मदहना-गते) वव.सं. मा

ई.सं. मा

जन्म भएको ठे गाना
न्जल्ला

गा.वव.स./न.पा.

सडक/ मागा

घर नं.

वडा नं.
गाउँ / टोल

मत्ृ यक
ु ो भएको स्थानिः घर  अस्पताल  अधय 
२. मत
ृ कको ठे गाना
न्जल्ला

गा.वव.स./न.पा.

वडा नं.

सडक/ मागा

घर नं.

गाउँ / टोल

न्जल्ला

गा.वव.स./न.पा.

वडा नं.

सडक/ मागा

घर नं.

गाउँ / टोल

३. मत
ृ कको ठे गाना (In English)

४. मत
ृ कको वववरण

नागररकता प्रमाणपत्र नं.
प्र.प.जारी लमनत (साल-मदहना-गते)
ववदे िी भएमा दे ि र पासपोटा नं.
ववदे िी भएमा दे ि र पासपोटा नं. (In English)

प्र.पत्र जारी न्जल्ला

ई.सं.

पूवा वैवादहक न्स्थनत : वववादहत  अवववादहत 
उत्तीणा तह(लिक्षा)

मातभ
ृ ाषा

िमा

जात/ जानत
बाजेको नाम

थर

बाजेको परू ा नाम थर (In English)
बाबुको नाम

थर

बाबुको पूरा नाम थर (In English)
आमाको नाम

थर

आमाको परू ा नाम थर (In English)
५. मत
ृ क वववाहहत भएमा

पनत/पत्नी को नाम

थर

पनत/पत्नी को नाम थर (In English)
दर्ु ा वा सोभधदा बढी पत्नी भएमा सबैको नाम उल्लेि गने । (मत्ृ यु भएकाको समेत)
क्र.सं.

नाम

क्र.सं.

नाम (In English)

मत्ृ यक
ु ो कारण
६. सच
ू कको वववरण

यसमा लेखिएको वववरण सााँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँला बुझाउाँ ला भनी सहहछाप गने सूचकको वववरण

नाम

थर

पूरा नाम थर (In English)
मत
ृ कसँगको नाता
ठे गाना

न्जल्ला
वडा नं.

गा.वव.स./न.पा.
सडक / मागा

गाउँ / टोल

घर नं.
नागररकता (स्वदे िी भएमा)
नागररकता प्रमाणपत्र नं.

नागररकता प्रमाणपत्र जारी लमनत (साल-मदहना-गते)
नागररकता प्रमाणपत्र जारी न्जल्ला
ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम
ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम(In English)
फाराम भरे को लमनत (साल-मदहना-गते)

दायाँ

सूचकको सदहछाप

बायाँ

..................................

(ननयम

अनुसूची –४

५ सँग सम्वन्धित)

वववाहको सच
ू ना फाराम
स्थानीय पन्जजकाधिकारीले भने

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम

अजचल
न्जल्ला

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम (In English)

गा.वव.स./न.पा.

कमाचारी संकेत नं.

वडा नं.

दताा नं.
फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गते)

(सूचकले भने)

वव.सं.

ई.सं.

पररवारको लगत फाराम नं.

श्री स्थानीय पन्जजकाधिकारीज्य,ू
.................................गा.वव.स / न.पा.
..................................न्जल्ला
महोदय,

ननम्न ललखित वववरण िुलाई वववाहको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार वववाह दताा गरी पाऊँ ।
१. वववाहको वववरण

वववाहको ककलसमिः सामान्जक परम्परा अनुसार  वववाह दताा ऐन, २०२८ अनुसार 
वववाह भएको लमनतिः (साल-मदहना-गते) वव.सं. मा

ई.सं. मा

वववाह सम्पन्न भएको स्थान
न्जल्ला

वडा नं.

गा.वव.स./न.पा.

सडक / मागा

गाउँ / टोल

घर नं.
ववदे िमा वववाह भएमा ठे गाना
ववदे िमा वववाह भएमा ठे गाना (In English)
२. दल
ु हादल
ु हीको वववरण
दल
ु हाको वववरण

नाम

दल
ु हीको वववरण

थर
पूरा नाम (In English)

जधम लमनत (साल-मदहना-गते)
जात/जानत
पूवा वैवादहक न्स्थनत

लिक्षाको स्तर (उत्तीणा तह)
पेिा
िमा
मातभ
ृ ाषा

स्थायी ठे गाना
न्जल्ला
गा.वव.स./न.पा.
वडा नं.

नेपालीमा

In English

नेपालीमा

In English

दल
ु हाको वववरण

सडक / मागा

दल
ु हीको वववरण

गाउँ / टोल
घर नं.
जधम भएको दे ि
नागररकता ललएको दे ि
नागररकता प्रमाणपत्र नं.
प्रमाणपत्र जारी लमनत (साल-मदहना-गते)

नागररकता प्रमाणपत्र जारी न्जल्ला
ववदे िी भएमा पासपोटा नं. र दे िको नाम
ठे गाना (ववदे िी भएमा)
ववदे िी भएमा ठे गाना (In English)
बाजेको नाम थर (नेपालीमा)
बाजेको पूरा नाम थर (In English)
बाबुको नाम थर (नेपालीमा)

बाबुको पूरा नाम थर (In English)
आमाको नाम थर (नेपालीमा)

आमाको पूरा नाम थर (In English)
३. सूचकको वववरण

यसमा लेखिएको वववरण सााँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँला बुझाउाँ ला भनी सहहछाप गने सूचकको वववरण

दायाँ

दल
ु हाको सदहछाप

दल
ु हीको सदहछाप

..................

..................

बायाँ

दायाँ

बायाँ

दम्पत्ती बाहे क अरु सूचक भएमा (अधिकृतनामा हदएको अवस्थामा)

नाम

थर

पूरा नाम थर (In English)
ठे गाना

न्जल्ला
वडा नं.

गा.वव.स./न.पा.
सडक / मागा

गाउँ / टोल

घर नं.
नागररकता (स्वदे िी भएमा)
नागररकता प्रमाणपत्र नं.

नागररकता प्रमाणपत्र जारी लमनत (साल-मदहना-गते)
नागररकता प्रमाणपत्र जारी न्जल्ला
ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम
ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम (In English)

फाराम भरे को लमनत (साल-मदहना-गते)

दायाँ

सूचकको सदहछाप

बायाँ

..................................

(ननयम

अनुसूची–५

५ सँग सम्वन्धित)

सम्बधि बबच्छे दको सच
ू ना फाराम
स्थानीय पन्जजकाधिकारीले भने

अजचल

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम

न्जल्ला

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम (In English)

गा.वव.स./न.पा.

कमाचारी संकेत नं.

वडा नं.

दताा नं.
फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गते)

(सूचकले भने)

श्री स्थानीय पन्जजकाधिकारीज्य,ू

वव.सं.

ई.सं.

पररवारको लगत फाराम नं.

.................................गा.वव.स. / न.पा.
..................................न्जल्ला
महोदय,
ननम्न ललखित वववरण िुलाई सम्बधि बबच्छे दको सूचना ददन आएको छु । कानून अनस
ु ार सम्बधि बबच्छे दको दताा गरी पाऊँ ।
१. सम्बन्ि बबच्छे द सम्बन्िी वववरण

सम्बधि बबच्छे दको ननणायगने अदालतको ककलसमिः न्जल्ला अदालत  पुनरावेदन अदालत  सवोच्च अदालत 
न्जल्ला
अदालतको ननणाय नम्बर
अदालतको ननणाय लमनत (साल-मदहना-गते)
वववाह दताा नं.

२. पतत पत्नीको वववरण
पनतको वववरण

पन्त्नको वववरण

नाम
थर
परू ा नाम थर (In English)

जधम लमनत (साल-मदहना-गते)
जधम दताा नं.
जात/ जानत
जधम भएको दे ि
नागररकता ललएको भए प्रमाण पत्र नं.
नागररकता प्रमाणपत्र जारी न्जल्ला
नागररकता प्रमाणपत्र जारी लमनत
ववदे िी नागरीक भएमा पासपोटा नं. , दे ि र जारी लमनत
ववदे िी नागरीक भएमा पासपोटा नं. , दे ि र जारी लमनत (In English)

सम्बधि बबच्छे द हुनु अगाक्डको ठे गाना
न्जल्ला
गा.वव.स./न.पा.
वडा नं.
सडक/ मागा
गाउँ / टोल
घर नं.
लिक्षाको स्तर (उत्तीणा तह)

नेपालीमा

In English

नेपालीमा

In English

पनतको वववरण

पन्त्नको वववरण

िमा
मातभ
ृ ाषा

बाजेको नाम थर
बाजेको पूरा नाम थर (In English)
बाबुको नाम थर

बाबुको पूरा नाम थर (In English)
आमाको नाम थर

आमाको परू ा नाम थर (In English)

वववाह भएको लमनत (साल-मदहना-गते)

वव.सं. मा

ई.सं. मा

वैवादहक सम्बधिबाट पाएको सधतान सङ््या
हालसम्म जीववत सधतान सङ््या
आमा बाबुसँग बसेको सङ््या/
छोरा
छोरी
अधय व्यक्तसँग बसेको छोराको सड्ख्या
अधय व्यक्तसँग बसेको छोरीको सड्ख्या

३. सच
ू कको वववरण

यसमा लेखिएको वववरण सााँचो हो। झट्
ु ठा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँला बुझाउाँ ला भनी सहहछाप गने सच
ू कको वववरण

नाम

थर

पूरा नाम थर (In English)

सम्वधि ववच्छे दकताासँगको नाता
ठे गाना

न्जल्ला
वडा नं.

गा.वव.स./न.पा.
सडक / मागा

गाउँ / टोल

घर नं.

नागररकता (स्वदे िी भएमा)
नागररकता प्रमाणपत्र नं.

नागररकता प्रमाणपत्र जारी लमनत (साल-मदहना-गते)
नागररकता प्रमाणपत्र जारी न्जल्ला

ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम
ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम (EnglisjIn English)

फाराम भरे को लमनत (साल-मदहना-गते)

दायाँ

सच
ू कको सदहछाप

बायाँ

..................................

(ननयम

अनुसूची–६

५ सँग सम्वन्धित)

बसाई सराईको सच
ू ना फाराम
स्थानीय पन्जजकाधिकारीले भने

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम

अजचल
न्जल्ला

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम (In English)

गा.वव.स./न.पा.

कमाचारी संकेत नं.

वडा नं.

फाराम दताा नं.
फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गते)

वव.सं.

ई.सं.

पररवारको लगत फाराम नं.

(सच
ू कले भने)

श्री स्थानीय पन्जजकाधिकारीज्यू,
.................................गा.वव.स./ न.पा.
..................................न्जल्ला
महोदय,
ननम्न ललखित वववरण िुलाई बसाई सराईको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार बसाई सराई दताा गरी पाँऊ ।
१. कहााँ सरी जाने ठे गाना
न्जल्ला

सडक/ मागा

गा.वव.स./न.पा.
घर नं.

गाउँ / टोल

कहााँ सरी जाने ठे गाना (In English)
न्जल्ला

सडक/ मागा

घर नं.

वडा नं.

गा.वव.स./न.पा.

वडा नं.

गाउँ / टोल

२. कहााँबार् सरी आएको ठे गाना
सरर आएको दताा नं.
न्जल्ला

गा.वव.स./न.पा.

सडक/ मागा

घर नं.

वडा नं.
गाउँ / टोल

कहााँबार् सरी आएको ठे गाना (In English)
सरर आएको दताा नं.
न्जल्ला

गा.वव.स./न.पा.

सडक/ मागा

घर नं.

वडा नं.
गाउँ / टोल

बसाई सराई गने घरमुलीको नाम

थर

बसाई सराई गने घरमुलीको पूरा नाम (In English)
बसाई सराईको लमनत (साल-मदहना-गते) वव.सं. मा

ई.सं. मा

बसाई सराईको कारणिः नोकरी  व्यापार व्यावसाय  घर बास  अधय 
३. बसाई सराईगरी जाने व्यजततको वववरण
क्र.स.

जधम दताा
नं.

१
(In English)

पुरा नाम थर

जधम लमनत

जधम

(साल/ मदहना / गते)

स्थान

ललङ्ग

नागरीकता प्रमाणपत्र
नं.

जारी लमनत

न्जल्ला

अधय घटना दताा
भए नभएको
िुलाउने

सूचक सँगको
नाता

क्र.स.

जधम दताा

पुरा नाम थर

नं.

जधम लमनत

जधम

(साल/ मदहना / गते)

स्थान

ललङ्ग

नागरीकता प्रमाणपत्र
नं.

जारी लमनत

अधय घटना दताा
भए नभएको

न्जल्ला

सूचक सँगको
नाता

िुलाउने

२
(In English)

३
(In English)

४
(In English)

५
(In English)

६
(In English)

७
(In English)

८
(In English)

९
(In English)

१०
(In English)

यसमा लेखिएको वववरण सााँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँला बुझाउाँ ला भनी सहहछाप गने सूचकको वववरण ।

नाम

थर

परू ा नाम थर (In English)
ठे गाना

न्जल्ला
वडा नं.

गा.वव.स./न.पा.
सडक / मागा

गाउँ / टोल

घर नं.
नागररकता (स्वदे िी भएमा)
नागररकता प्रमाणपत्र नं.

नागररकता प्रमाणपत्र जारी लमनत (साल-मदहना-गते)
नागररकता प्रमाणपत्र जारी न्जल्ला
ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम
ववदे िी भएमा पासपोर्ट नं. र दे िको नाम (In English)
फाराम भरे को लमनत (साल-मदहना-गते)

दायाँ

सूचकको सदहछाप

बायाँ

..................................

