अनुसूची -२
(ननयम ५ सँग सम्बन्धित)
जधमको सूचना फारााम
(सूचकले भने)
श्री स्थानीय पञ्जीकानिकारीज्यू,
वडा नं. ............., ....................गा. पा../ न.पा.
........................... न्जल्ला, .................................. प्रदे श
महोदय,
ननम्न नलन्ित वववरण िुलाई नवजात न्शशु जधमको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार जधम दताा
गरी पाँऊ ।
१. नवजात न्शशुको वववरण
पवहलो नाम

बीचको नाम

First Name

Middle Name

Surname

जधम नमनत: वव.सं . मा(साल-मवहना-गते)
न्शशु जधमेको ठाउँ :

थर

ई.सं . मा (गते-मवहना-साल)

घर  स्वास्थ–सं स्था  अस्पताल  अधय 

नलङ्ग : पुरुष  मवहला  अधय 
न्शशु जधमेको ठे गाना
प्रदे श:

गा.पा./न.पा.

वडानं.

ववदे शमा जधमेको भएमा ठे गाना (नेपालीमा: दे श, प्रदे श, स्थानीय ठे गाना) :
ववदे शमा जधमेको भएमा ठे गाना (In English : District, Province/State, Local Address):

जधमको वकनसम: |__| एकल
न्शशु जधमदाको तौल:

|__| जुम्ल्याहा

|__| नतम्ल्याहा वा सो भधदा बढी

ग्राममा _______________________

|__| थाहा नभएको (तौल

ननलएको)
न्शशु जधमदा मद्दत गने व्यन्ि: |__| डाक्टर

|__| नसा/अनमी

|__| तानलम प्राप्त सुनडनी|__| घरपररवारका सदस्य

|__| परम्परागत सुनडनी

|__| अधय िुलाउने ___________________

कुनै सारीररक ववकृनत (भएमा िुलाउने)
२. नवजात न्शशुको बाजेको वववरण
पवहलो नाम

बीचको नाम

थर

First Name

Middle Name

Surname

३. नवजात न्शशुको बाबु आमाको वववरण
बाबुको नाम: पवहलो नाम

बीचको नाम

Father's Name: First Name

Middle Name

आमाको नाम: पवहलो नाम
Mother's Name: First Name

बीचको नाम
Middle Name

थर
Surname
थर
Surname

स्थायी ठे गाना

बाबुको वववरण

आमाको वववरण

प्रदे श
गा.पा./न.पा.
वडानं.
सडक/मागा
गाउँ /टोल
घर नं.
पररचय पत्र नं./ नागररकता नं.
ववदे शी भएमा पासपोटा नां. र दे शको
नाम
वववाह दताा नं.
वववाह भएको नमनत
वव.सं . मा (साल-मवहना-गते) :
ई.सं . मा(गते-मवहना-साल):
जधम नमनत
वव.सं . मा (साल-मवहना-गते):
ई.सं . मा (गते-मवहना-साल):
शैन्िक स्तर
पेशा
िमा
जातजानत
यसमा लेिन्ाएको वववरण साँचो हो। झाुट्ठा ठहरे कानून बमोन्जम सहुँला बुझाउँ ला भनी सहीछाप गने
सूचकको

वववरण :

पवहलो नाम

बीचको नाम

First Name
Surname
नवजात

Middle

थर
Name

न्शशुसँगको नाता
नागररकता (स्वदे शी भएमा)
नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.
ववदे शी भएमा (नेपालीमा): राहदानी नं.
जारी गने दे शको नाम
ववदे शी भएमा (अंग्रज
े ीमा): राहदानी नं.
जारी दे शको नाम (अंग्रेजीमा)
फारााम भरे को नमनत (साल-मवहना-गते)
(स्थानाीय पञ्जीकानिकारीले भने)
स्थानाीय पञ्जाीकानिकारीको नाम
कमाचारी सं केत नं./पररचय

नं.

दायाँ

दायाँ
बायाँ
………………………………………
………………..

बायाँ
…………………………………
……………………..

बाबुको सवहछाप

आमाको सहीछाप

फारााम दताा नं.
फारााम दताा नमनत
पररवारको लगत नं.
कायाालय (गाँउपानलका/नगरपानलका/वडा नं.)
सं लग्न गनुा पने कागजात
•

बाबु वा आमाको नागररकताको प्रनतनलवप;

•

स्वास््य सं स्था/अस्पतालमा जधम भएको भए उि सं स्थाबाट जारी जधम प्रनतवेदन;

•

घरमा जधम भएको भए पनछल्लो िोप ददएको प्रमाण;

•

अस्पताल वा िोपको प्रमाण नभएमा जधम दताा गनुा पने व्यन्ि स्वयंलाई उपन्स्थत गराउने वा
सम्बन्धित वडाबाट जधम दताा गनुा पने व्यन्िको जधम प्रमान्णत गरे को कागज;

•

ववदे शी भएमा बाबु, आमाको राहदानी

प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको

वडामा बसोबास रहेको प्रमाण;
•

भारतीय भएमा भारतीय नागररक भनी पवहचान िुल्ने प्रमाण;

•

बाबु वेपत्ता वा ठे गाना थाहा नभएको भए सो सम्वधिमा प्रहरीको पत्र ।

अनुसूची-३
(ननयम ५ सँग सम्बन्धित)

मृत्युको सूचना फारााम
(सूचकले भने)
श्री स्थानीय पञ्जीकानिकारीज्याू,
वडा नं. ................,

.................गा.पा./ न.पा.

………………...न्जल्ला, .................................. प्रदे श
महोदय,
ननम्न नलन्ित वववरण िुलाई मृतकको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार मृत्यु दताा गरी पाँऊ ।
१. मृतकको वववरण
पवहलो नाम

बीचको नाम

First Name

थर

Middle Name

Surname

पररचय पत्र नं.
नलङ्गः पुरुष  मवहला  अधय 
जधम नमनताः वव.सं . मा (साल-मवहना-गते)

ई.सं . माः (गते-मवहना-साल)

मृत्यु भएकोाःवव.सं . मा(साल-मवहना-गते)

ई.सं . माः (गते-मवहना-साल)

मृत्याुभएको स्थानाः घर  अस्पताल  अधय 
मृत्यु न्चवकत्सकबाट प्रमान्णत छ  छै न 
यदद छ भने प्रमाणपत्रमा उल्लेि मृत्युको कारण
मृत्यु भएको ठे गाना (ववदे शमा भएमा दे श र स्थानीय ठे गाना)
२. मृतकको ठे गाना
प्रदे श

गा.पा./न.पा.

घर नं.

वडानं.

सडक/मागा

गाउँ /टोल

३. मृतकको अधय वववरण
नागररकता प्रमाणपत्र नां./ जारी गने न्जल्ला/जारी नमनत/पररचयपत्र नं.
ववदे शी भएमा राहदानी नं., जारी गने दे श र जारी नमनत
पूव ा वैवावहक न्स्थनत: वववावहत  अवववावहत  वविुवा/ववदुर  पारपाच ुके  छु विएर बसेको 
शैन्िक स्तर
बाजेको पवहलो नाम
Grand Father’s First Name

पेशा

िमा
बीचको नाम
Middle Name

जातजानत
थर
Surname

बाबुको पवहलो नाम

बीचको नाम

थर

Father’s First Name

Middle Name

Surname

आमाको पवहलो नाम

बीचको नाम

थर

Mother’s First Name

Middle Name

Surname

४. मृतक वववावहत भएमा
पनत/पत्नी को नाम उल्लेि गने । (मृत्यु भएकाको समेत)
क्र.सं .

नाम (दे वनागरीमा)

नाम (In English)

S.N.

१

1

२

2

३

3

५. सूचकको वववरण
यसमा लेिन्ाएको वववरण साँचो हो। झाुट्ठा ठहरे कानून बमोन्जम सहुँला बुझाउँ ला भनी सही छाप गने
सूचकको वववरण :पवहलो नाम

बीचकोनाम

First Name

Middle Name

थर

Surname

मृतकसँगको नाता
नागररकता (स्वदे शी भएमा)
नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.
ववदे शी भएमा (नेपालीमा) : राहदानी नं.
जारी गने दे शको नाम
ववदे शी भएमा (अंग्रज
े ीमा) : राहदानी नं.

जारी गने दे शको नाम

फारााम भरे को नमनत (साल-मवहना-गते)

दायाँ
बायाँ
…………………………………………….
सूचकको सहीछाप

स्थानाीय पञ्जीकानिकारीले भने :स्थानाीय पञ्जीकानिकारीको नाम

नेपालीमा :
अंग्रज
े ी :

कमाचारी सं केत नं./पररचय नं.
फारााम दताा नं.
फारााम दताा नमनत
पररवारको लगत नं.
कायाालय (गाँउपानलका/नगरपानलका/वडा नं.)
सं लग्न गनुा पने कागजातहरू
•

मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप (नागररकता बनेको भएमा)

•

सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

•

ववदे शी भएमा सूचक र मृतकको राहदानी¸ प्रवेशाज्ञा तथा ननज त्यस वडामा बसोबास गरररहे को
प्रमाण

अनुसूची -४
(ननयम ५ सँग सम्बन्धित)
वववाहको सूचना फारााम

(सूचकले भने)
श्री स्थानीय पञ्जीकानिकारीज्यू,
वडा नं. ..........., ...................... गा. पा. / न.पा.

दुलाहाको

दुलहीको

फोटो

फोटो

.............. न्जल्ला, .................... प्रदे श
महोदय,
ननम्न नलन्ित वववरण िुलाई वववाहको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार वववाह दताा गरी पाऊँ ।
१. वववाहको वववरण

ु ी दे वानी
वववाहको वकनसमाः सामान्जक परम्परा अनुसार  वववाह दताा ऐन, २०२८ अनुसार  मुलक
(सं वहता) ऐन, २०७४ अनुसार

वववाह भएको नमनताः वव.सं . मा (साल-मवहना-गते)
ई.सं . मा (गते-मवहना-साल)
वववाह सम्पन्न भएको स्थान
प्रदे श

वडा नं.

सडक / मागा

गा. पा./न.पा.

गाउँ / टोल

घर नं.
ववदे शमा वववाह भएमा (नेपालीमा : दे श, प्रदे श, स्थानीय ठे गाना)
ववदे शमा वववाह भएमा ठे गाना (In English: District, Province/State, Local Address)

२. दुलहादुलहीको वववरण
दुलहाको वववरण
नाम (नेपालीमा)
पवहलो नाम
बीचको नाम
थर
Name (In English)
First Name
Middle Name
Surname
जधम नमनत
वव.सं . मा (साल-मवहनागते)
ई.सं . मा (गते-मवहना-साल)
पूव ा वैवावहक न्स्थनत
नागररकता प्रमाण पत्र नं./
जधम दताा नं.

दुलहीको वववरण

न्जल्ला प्रशासनबाट वववाह
भएको भए दताा नं.
स्थायी ठे गाना

नेपालीमा

प्रदे श
गा.पा./न.पा.
वडानं.
सडकमागा/
गाउँ टोल/
घर नं.
ववदे शी भएमा
ववदे शी भएमा राहदानी नं.,
दे श र जारी नमनत
शैन्िक स्तर
पेशा
िमा
जातजानत
बाजेको नाम (नेपालीमा)
पवहलो नाम
बीचको नाम
थर
GGGGGGGGGGG’G GGGG (In English)
First Name
Middle Name
Surname
बाबुको नाम (नेपालीमा)
पवहलो नाम
बीचको नाम
थर
GGGGGG’G GGGG (In English)
First Name
Middle Name
Surname
आमाको नाम (नेपालीमा)
पवहलो नाम
बीचको नाम
थर
GGGGGG’G GGGG (In English)
First Name
Middle Name
Surname

In English

नेपालीमा

In English

३. सूचकको वववरण

यसमा लेिन्ाएको वववरण साँचो हो । झाुट्ठा ठहरे कानून बमोन्जम सहुँला बुझाउँला भनी सहीछाप
गने सूचकको वववरण :
दुलहाीको सहीछाप

दुलहाको सहीछाप

दायाँ

दायाँ

बायाँ

बायाँ

………………………………….
.

………………………………….
.

दम्पत्तन्ा बाहे क अरु साूचक भएमा (अनिकृतनामा ददएको अवस्थामा)
पवहलो नाम

बीचको नाम

First Name
ठे गाना

थर

Middle Name

प्रदे श

Surname

गा. पा./न.पा.

वडा नं.

सडक / मागा

गाउँ / टोल

घर नं.
(स्वदे शी भएमा) नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.

सूचकको सवहछाप

ववदे शी भएमा (नेपालीमा) राहदानी नं.
जारी गने दे शको नाम

ववदे शी भएमा (अंग्रज
े ीमा) राहदानी नं.
जारी गने दे शको नाम
फाराम भरे को नमनत (साल-मवहना-गते)

(स्थानीय पञ्जीकानिकारीले भने)

दायाँ

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

स्थानीय पञ्जीकानिकारीको नाम
कमाचारी सङ्केत नं./पररचय नं.
फाराम दताा नं.
फाराम दताा नमनत
पररवारको लगत नं.
कायाालय (गाँउपानलका/नगरपानलका/वडानं.)

सं लग्न गनुा पने कागजातहरु :
•

दुलाहा-दुलहीको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप;

बायाँ

•

कुनै एक जना ववदे शमा रहेमा ववदे श न्स्थत नेपाली राजदुतावासबाट प्रमान्णत अनिकृत वारे सनामा;

•

दुलाहा वा दुलही नभएमा अदालतवाट भएको नाता कायमको कागज;

•

दुवै जनाको हालै न्िचेको अटो साईजको फोटो ।

अनुसूची-५

(ननयम ५ सँग सम्बन्धित)
सम्बधि ववच्छे दको सूचना फाराम
(सूचकले भने)
श्री स्थानीय पञ्जीकानिकारीज्यू,
वडा नं. .........., .................................गा. पा./ न.पा.
..........................न्जल्ला, ..................................प्रदे श
महोदय,
ननम्न नलन्ित वववरण िुलाई सम्बधि ववच्छे दको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार सम्बधि
ववच्छे दको दताा गरी पाऊँ ।
१. सम्बधि ववच्छे द सम्बधिी वववरण
(क) सम्बधि ववच्छे दको ननणाय गने अदालतको वकनसमः न्जल्ला अदालत  उच्च अदालत  सवोच्च
अदालत 
अदालतको ठे गानाः प्रदे श

गा. पा./न.पा.

वडा

अदालतको ननणाय नम्बर :
(ि) ववदे शी अदालत भएमा :
अदालतको नाम, दे श र स्थानीय ठे गाना (नेपालीमा) :
Country, Province/State Local Address) (In English) :
(ग) अदालतको ननणाय नमनत :
वव.सं . मा (साल-मवहना-गते)

ई.स. मा (गते-मवहना-साल)

(घ) वववाह दताा नं. :
२. पनत पत्नीको वववरण
पनतको वववरण
पूरा नाम (नेपाली)
पवहलो नाम
नबचको नाम
थर
Full Name(In English)
First Name
Middle Name
Surname
जधम नमनत
वव.सं .मा(साल-मवहना-गते)
ई.सं . मा (गते-मवहना-साल)
जधम दताा नं/
नागररकता प्रमाण पत्र नं.

पत्नीको वववरण

पनतको वववरण

पत्नीको वववरण

ववदे शी नागरन्ाक भएमा पासपोटा नं.
, दे शरजारी नमनत
सम्बधि ववच्छे द हुन ु अगानडको

नेपालीमा

ठे गाना
प्रदे श
गा. पा./न.पा.
वडा नं.
सडक मागा
गाउँ टोल
घर नं.
शैन्िक स्तर
पेशा
िमा
जातजानत
बाजेको नाम थर (नेपाली)
पवहलो नाम
नबचको नाम
थर
Grandfather’s Name/Surname (In English)
First Name
Middle Name
Surname
बाबुको नाम थर (नेपाली)
पवहलो नाम
नबचको नाम
थर
Father’s Name/Surname(In English)
First Name
Middle Name
Surname
आमाको नाम थर (नेपाली)
पवहलो नाम
नबचको नाम
थर
Mother’s Name/Surname (In English)
First Name
Middle Name
Surname
वववाह भएको नमनत

In English

नेपालीमा

In English

पनतको वववरण

पत्नीको वववरण

वव.सं .मा(साल-मवहना-गते)
ई.सं . माः(गते-मवहना-साल)
वैवावहक सम्बधिबाट पाएको सधतान
सङ्ख्या

३. सूचकको वववरण

यसमा लेन्िएको वववरण साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानून बमोन्जम सहुँला बुझाउँला भनी सवहछाप गने
सूचकको वववरण :
पवहलो नाम

नबचको नाम

First Name
ठे गाना

Middle Name

प्रदे श

थर
Surname

गा. पा../न.पा.

वडानं.

सडक / मागा

गाउँ / टोल

घर नं.
(स्वदे शी भएमा) नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.

सूचकको सहीछाप

ववदे शी भएमा (नेपालीमा) राहदानी नं.

जारी गने दे शको नाम

ववदे शी भएमा (अंग्रज
े ीमा) राहदानी नं.
जारी गने दे शको नाम

फाराम भरे को नमनत (साल-मवहना-गते)

(स्थानीय पञ्जीकानिकारीले भने)
स्थानीय पञ्जीकानिकारीको नाम
कमाचारी सङ्केत नं./पररचय नं.
फाराम दताा नं .
फाराम दताा नमनत
पररवारको लगत नं.
कायाालय(गाँउपानलका/नगरपानलका/वडानं.)
सं लग्न गनुा पने कागजात :
-

सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

-

अदालतबाट सम्बधि ववच्छे द भएको फैसालाको प्रनतनलवप

दायाँ

बायाँ

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

अनुसूची-६

(ननयम ५ सँग सम्बन्धित)
बसाइँसराईको लगत हस्ताधतरण फारम

(सूचकले भने)
श्री स्थानीय पन्ञ्जकानिकारीज्यू,
वडा नं.........., ............................................गा. पा./ न.पा.
.....................................न्जल्ला, ..................................प्रदे श
महोदय,
म सूचक श्री/श्रीमती/सुश्री .................................................., जधम नमनत ...............................,
ना.प्र.नं.......................भएको व्यन्ि ननम्न नलन्ित वववरण िुलाई बसाइँसराईको सूचना ददन आएको छु
। कानून अनुसार बसाइँसराई दताा गरी पाँऊ ।
१. बसाइँसराई वववरण
वववरण

हालको ठे गाना
(Present Address)
नेपालीमा

In English

सरी जाने ठे गाना
(Migrated Address)
नेपालीमा

In English

प्रदे श (Province)
न्जल्ला (District)
गाउँ पानलका/नगरपानलका
(Rural Municipality/
Municipality)
वडा नं (Ward No)
गाउँ /टोल (Village/Alley)
सडक/मागा (Road⁄Street)
घर नं. (House No.)

बसाइँसराईको नमनत (साल-मवहना-गते) वव.सं . मा

ई.सं . मा (गते-मवहना-साल)

बसाइँसराईको कारणाः नोकरी  व्यापार व्यावसाय  घर बास  अध्ययन/न्शिा  अधय
(िुलाउने_________)

२. बसाइँसराई गने पररवारका सदस्यहरुको वववरण

क्र.स.
(SN)

पुरा नाम

जधम दताा नं.

जधम नमनत

थर

(Birth

(साल-

Registration

मवहना-गते)

(Full
Name)

No.)

नलङ्ग
(Sex)

(Date of
Birth)

नागरीकता प्रमाणपत्र (Citizenship)
नं.

जारीनमनत

(No.

(Issue Date)

)

सूचक सँगको

बसाइँ सरी

नाता

जाने/नजाने

जारी गने
न्जल्ला
(Issue
District)

(Relation
with
Informant)

१
1
२
2
३
3
४
4

यसमा लेिन्ाएको वववरण साँचो हो । झाुट्ठा ठहरे कानून बमोन्जम सहुँला बुझाउँला भनी सवहछाप गने
सूचकको वववरण :
फारााम भरे को नमनत (साल-मवहना-गते):

सूचकको सहीछाप

..................................
दायाँ
बायाँ
स्थानाीय पन्ञ्जकानिकारीले भने :
श्री स्थानीय पन्धजकानिकारी ज्यू
वडा नं.........., .................................गा. पा./ न.पा.
……………………………………न्जल्ला.........................प्रदे श
जधम, मृत्यु तथा अधय व्यन्िगत घटना (दताा गने ननयमावली २०३४ को ननयम ५ बमोन्जम
...............जना पररवार सदस्य मध्ये ........... जना सदस्यहरू बसाई सरी त्यस स्थानमा जानको लानग
ननवेदन प्राप्त भएकोले सम्पूणा सदस्यहरुको यस अन्घ घटे का व्यन्िगत घटना दताा गरी, सुचना फारमको

सक्कल प्रनत यसै साथ सलं ग्न रािी लगत हस्ताधतरण गररएकोले तहाँ बसाइँसराई दताा गररददनुहन
ु अनुरोि छ
।
स्थानाीय पन्ञ्जकानिकारीको हस्तािर :
स्थानाीय पन्ञ्जकानिकारीको नाम :
कमाचारी सं केत नं./पररचय नं . :
फारम दताा नं. :
कायाालयको छाप

फारााम दताा नमनत :

पुनश्च :पैँतीस ददननभत्र बसाई सरी जाने ठे गानाको स्थानीय पञ्जीकान्घकारीको कायाालयमा यो सूचना फारम
दताा गनुा पनेछ ।
सूचना फाराम सँगै सं लग्न गनुा पने कागजातहरू
१. सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
२. बसाइँसराईको लगत हस्ताधतरण फारामको सक्कल प्रनत ।

