(ननयम

अनुसूची–२

५ सँग सम्वन्धित)

जधमको सच
ू ना फाराम
स्थानीय पन्जजकाधिकारीले भने

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम

प्रदे ि

स्थानीय पन्जजकाधिकारीको नाम (In English)

न्ज्ला

कमाचारी संकेत नं.

गा.पा./न.पा.

फाराम दताा नं.

वडा नं.

फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गते)

वव.सं.

ई.सं.

पररवारको लगत फाराम नं.

(सूचकले भने)

श्री स्थानीय पन्जजकाधिकारीज्यू,

:yfgLo kl~hsflwsf/Lsf] sfof{no,
j8f g+========, ====================================dxf÷pk÷gu/kflnsf jf ufFpkflnsf,
========================== lhNnf, ===========k|b]z
महोदय,

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

१. नवजात शििुको वववरण
नाम:

थर

पूरा नाम थर (In English)
जधम लमनत (साल-मदहना-गते): वव.सं. मा
लििु जधमेको ठाउँ :

ई.सं. मा

घर  स्वास्थ–संस्था  अस्पताल  अधय 

लििु जधमदा मद्दत गने व्यक्तिः

ललङ्गिः पुरुष  मदहला  अधय 

घरको माननस  सक्ु डनी  नसा  स्वास्थ कमी  डाक्टर  अधय

जात / जानत:

जधमको ककलसमिः एकल  जम्
ु ्याहा  नतम््याहा वा सो भधदा बढी 

कुनै िारीररक ववकृतीिः छ  छै न  भएमा उ्लेि गनेिः
शििु जन्मेको ठे गाना
प्रदे ि:

न्ज्ला :

गा.पा./न.पा.

वडा नं.

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

थर

बाजेको पूरा नाम थर (In English)
३. नवजात शििुको बाबु आमाको वववरण
बाबुको वववरण

नाम

आमाको वववरण

थर
पूरा नाम थर (In English)
स्थायी ठे गाना

प्रदे ि
न्ज्ला

नेपालीमा

In English

नेपालीमा

In English

बाबुको वववरण

गा.पा../न.पा.

आमाको वववरण

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 न्ज्ला
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
प्रदे ि

वडा नं.
घर नं.

सडक / मागा

न्ज्ला

गा उँ / टोल

गा.पा./न.पा.

नागररकता (स्वदे िी भएमा)
नागररकता प्रमाणपत्र नं.

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

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

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

