
अनुसूची-६  

(ननयम ५ सँग सम्बन्धित)  

बसाई सराई सूचक फाराम 

स्थानीय पन्जिकाधिकारीले भने 

 

  

  

  

(सूचक ले भने)  

श्री स्थानीय पन्जिकाधिकारीज्य,ू  

शैलुङ गाउँपाललका ........नं. वडा   
……………………………......., दोलखा  
महोदय,  

ननम्न ललखखत वववरण खुलाई बसाई सराईको सूचना ददन आएको छु । कानुन अनुसार बसाई सराई दताा गरर पाँऊ । 
१. कहाँ सरर िाने ठेगाना     

न्िल्ला:  
सडक/मागा:   

         गा.पा./न.पा.    
   गाउँ/ टोल:   

      वडा नं .    

      घर नं.       

कहाँ सरर िाने ठेगाना (In English)    

न्िल्ला: 
 सडक/मागा  

          गा.पा./न.पा.    
    गाउँ/ टोल:  

      वडा नं.    
 

:       घर नं.       

२.कहाँ बाट सरर आएको  ठेगाना    

सरर आएको दताा नं.            

न्िल्ला :        
सडक/मागा:   

   गा.पा./न.पा.           वडा नं.    
 

        घर नं.            गाउँ/ टोल :   

कहाँबाट सरर आएको ठेगाना (In English)                                                                         
सरर आएको दताा नं. 

न्िल्ला:      गा.पा./न.पा.      वडा नं. 

सडक मागा:                      घर नं.           गाउँ/टोल: 

बसाई सराई गने घरमुलीको नाम:           थर:  

बसाई सराई गने घरमुलीको नाम (In English): 

बसाई सराईको लमनत (साल-मदहना-गत)े वव.सं.मा:     ई.सं. मा:  

बसाई सराईको कारण: नोकरी   व्यापार व्यवसाय  घर बास  अधय   

स्थानीय पन्जिकाधिकारीको नाम    

स्थानीय पन्जिकाधिकारीको नाम (In English)    

कमाचारी संकेत न.ं      

फाराम दताा नं.    

फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गते) वव.सं. ई.सं.  

पररवारको लगत फाराम नं.    

प्रदेश    

न्िल्ला     

गा.पा./न.पा.    

वडा नं.    

           /       /                  /      / 



 

३. बसाई सराईगरी िाने व्यन्ततको वववरण   

क्र.स.  िधम दताा 
नं.  

पूरा नाम थर   िधम लमनत 
(साल/मदहना/गते)  

िधम   
स्थान  

ललङ्ग  नागररकता प्रमाणपत्र   अधय घटना दताा 
भए नभएको 
खुलाउने   

सूचक सँग 
नाता  नं  िारी लमनत  न्िल्ला   

१                      

 
 

(In English) 
          

२           

  

(In English)  

                    

३                      

  

(In English)  

                    

४                      

  

(In English)  

                    

५                      

  

(In English)  

                    

६                      

  

(In English)  

                    

७                      

  

(In English)  

                    

८                      

  

(In English)  

                    

९                      

  

(In English)  

                    

 यसमा लेखखएको वववरण साँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोन्िम सहुला बुझाउला भनी सदहछाप गने सुचकको वववरण।  

 

 

 

नाम                                                                               थर  
पूरा नाम थर (In English) 
ठेगाना 
न्िल्ला                                            गा.पा./न.पा.  
वडा नं.  सडक/मागा                                 गाउँ/टोल  

घर नं: 
नागररकता (स्वदेशी भएमा) 
नागररकता प्रमाण पत्र नं: 
नागररकता प्रमाणपत्र िारी लमनत (साल/मदहना/गते) 
नागररकता प्रमाणपत्र िारी न्िल्ला  

ववदेशी भएमा पासपोर्ट नं. र देशको नाम  

ववदेशी भएमा पासपोर्ट नं. र देशको नाम (English) 
फाराम भरेको लमनत  

 

                      /        / 

                  /       / 

 

 

 

 दाया ँ          बाया ँ
सूचकको सदहछाप 

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


