
अनुसूची-२   
(ननयम ५ सँग सम्बन्धित)  

जन्मको सूचना फाराम  

स्थानीय पन्जिकाधिकारीले भने    

  

  
(सूचकले भने)  

श्री स्थानीय पन्जिकाधिकारीज्यू,  

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

ननम्न ललखखत वववरण खुलाई नविात लशशु िधमको सूचना ददन आएको छु । कानुन अनुसार िधम दताा गरर पाँऊ ।  

१. नवजात शििुको वववरण  

नाम:                    थर:  

पूरा नाम थर (In English) 

िधम लमनत (साल-मदहना-गते): वव.सं. मा                       ई.सं. मा      
लशशु िधमेको ठाउँ: घर    स्वस्थ-ससं्था    अस्पताल   अधय   
लशशु िधमदा मदत गने व्यन्तत: घरको माननस   सुडडनी   नसा    स्वास््य कमी   डातटर   अधय 
ललङ्ग:परुुष   मदहला   अधय  

 िात / िानत:        िधमको ककलसम: एकल   िमु््याहा    नतम््याहा वा सो भधदा बढी  

 

  

  बाबकुो वववरण   आमाको वववरण 

नाम      

थर         

 पूरा नाम थर (In English)        

स्थानीय   पन्जिकाधिकारीको नाम     

स्थानीय पन्जिकाधिकारीको नाम(In 
English) 

   

कमाचारी संकेत नं.     

फाराम दताा नं.    

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

पररवारको लगत फाराम नं.     

प्रदेश    

न्ि्ला   

गा.पा/न.पा .    

वडा नं     

    

कुनै शारीररक ववकृनत        छ     छैन      भएमा उ्लेख गने     
लशशु िधमेको ठेगाना   
न्ि्ला :  

               
गा.पा. 

                                  
वडा 

  
नं : 

  

ववदेशमा   िधमेको भएमा    ठेगाना  

ववदेशमा 
मा 

 िधमेको 
को

 भएमा     ठेगाना   ( In  English) :     

२ .  नवजात शििुको बाजे   बजकैो  वववरण    

नविात लशशुको बािेको नाम                थर      
बािेको पूरा नाम   थर  ( In  English )       

३ .  नवजात शििुको  बाबु   आ माको  वववरण   

   



 

  

         

   

   



  बाबकुो वववरण   आमाको वववरण   

स्थायी ठेगाना  नेपालीमा   In English    नेपालीमा  In English  

न्ि्ला            
गा.पा.            
वडा नं.          

सडक / मागा            
गाउँ / टोल             
घर नं.          

लशशु िधमदाको उमेर      
िधम भएको देश        

नागररकता ललएको देश  
नागररकता प्रमाणपत्र नं.       प्रमाणपत्र 
िारी लमनत (साल-मदहना-गत)े      
नागररकता प्रमाणपत्र िारी न्ि्ला ववदेशी 
भएमा पासपोटा नं. र देशको नाम    

    
    
    
    
    

लशक्षा स्तर (उविणा तह)      
पेशा       
िमा        
मातभृाषा     

यो लशशु समेत गरी हाल सम्म िधमेको सधतान सङ््या       
यो लशशु समेत गरर हाल सम्म िीववत सधतान सङ््या       

वववाह दताा नं.     
वववाह भएको लमनत(साल-मदहना-गत)े  वव.सं. मा  ई.सं. मा   
यसमा लेखखएको वववरण साँचो हो । झुट्टा ठहरे काननु बमोन्िम सहँुला बझुाउँला भनी सदहछाप गने सूचकको वववरण । 

 

नाम                                थर 
य 

        

परूा नाम   थर    ( In  English )         
नविात लशशसँुगको नाता     

ठेगाना     

न्ि्ला
ल्रा 

 :      गा . पा  .   

वडा  न ं:       सडक  /  भाषा :     गाउँ /टोल:   /    

घर न:ं  
नागररकता   (  स्वदेिी भएमा  )   

नागररकता प्रमाणपत्र न ं  .     

नागररकता प्रमाणपत्र िारी लमनत (साल-मदहना-गत)े   

नागररकता प्रमाणपत्र िारी न्ि्ला    

ववदेिी भएमा पासपोर्ट नं  र देिको नाम  .      

ववदेिी भयमा पासपोर्ट नं. र देिको नाम  .    (In English)   

फाराम भरेको लमनत (साल-मदहना-गत)े         

  

  

  

  

 

सूचकको सदहछाप    

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

 

  

 

  

दायाँ    बायाँ   


