
अनसुची-२ 

(ननयम ५ सँग सम्वन्धित)  

जन्मको सूचना फाराम  

स्थानीय पञ्जिकाधिकारिले भने  

  

(सचुकले भने) 
श्री स्थानीय पञ्जिकाधिकारिज्य ू 

...................................... गा.पा. / न.पा.  

...................................... ञ्िल्ला 
महोदय, ननम्न ललखित विििण िुलार्इ नििात लििु िन्मको सचूना ददन आएको छु । काननू अनसुाि िन्म दताइ गिी पााँऊ ।   

१. नवजात शििुको वववरण  

नाम:                         थि    

पुिा नाम थि (In English)  

िन्म लमनत (साल-मदहना-गते):  वि.स.ं मा                    ई.स.ं मा    
लििु िन्मेको ठाउाँ :  घि    स्िास्थ–ससं्था   अस्पताल  अन्य   

लििु िन्मदा म2त गने JolQm M  घिको माननस  सडुिनी  नसइ  स्िास्थ कमी  िाक्टि  अन्य  
 ललङ्गः  पुरुष   मदहला  अन्य   

 िात / िानत:           िन्मको ककलसमः  एकल  िुम्ल्याहा   नतम्ल्याहा िा सो भन्दा फढी   

 

   बाबुको विििण  आमाको विििण  

नाम        

थि     

पूिा नाम थि (In English)        

  बाबुको विििण आमाको विििण 

स्थानीय पञ्जिकाधिकारिको नाम     

स्थानीय पञ्जिकाधिकारिको नाम (In English)     

कमइचािी सकेंत न.ं     

फािाम दताइ न.ं     

फािाम दताइ लमनत(साल-मदहना-गते)  वि.स.ं  ई.स.ं  

परििािको लगत फािाम न.ं     

प्रदेि   

ञ्िल्ला    

गा.पा./न.पा.    

ििा न.ं    

    

कुन ैिािीरिक विकृतः       छ    छैन     भएमा उल्लेि गनेः   
शििु जन्मेको ठेगाना   
ञ्िल्ला   :                गा.पा / न.पा                                 ििा   न ं  

विदेिमा िन्मेको भए ठेगानाः    

विदेिमा िन्मेको भए ठेगाना(In English):       

२ .  नवजात शििुको बाजेको वववरण   

नििात लििुको बािेको नाम           थि     

बािेको पुिा नाम थि (In English):       

३ .  नवजात शििुको बाबु अमाको वववरण    



स्थामी ठेगाना  नेपाललमा  In English    नेपाललमा  In English  

ञ्िल्ला         

गा.पा / न.पा            

ििा न.ं          

सिक / मागइ          

गाउाँ / टोल            

घि न.ं          

लििु िन्मदाको उमेि        

िन्म भएको देि       

नागरिकता ललएको देि     

नागरिकता प्रमाणपत्र न.ं       

प्रमाणपत्र िािी लमनत (साल-मदहना-गते)      

नागरिकता प्रमाणपत्र िािी ञ्िल्ला      

विदेिी भएमा पासपोटइ न ंि देिको नाम      

लिक्षाको स्ति (उत्तीणइ तह)      

पेिा      

िमइ       

मातभृाषा       

यो शििु समेत गरी हाल सम्म जन्मेको सन्तान संख्या    

यो शििु समेत गरी हाल सम्म जीववत सन्तान संख्या    

वििाह दताइ न.ं     

वििाह भएको लमनत (साल-मदहना-गते)  वि.स.ं मा  ई.स.ं मा  
यसमा लेखिएको वववरण सााँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँला बुझाउॉला भनी सहहछाप गने सूचकको वववरण ।

 

नाम                             थि       

पूिा नाम थि (In English)         

नििात लििुसाँगॉको नाता     

ठेगाना   
  

ञ्िल्ला        गा.पा / न.पा   

ििा  न ं     सिक  /  मागइ    गाउाँ  /  टोल   

घि न ं.   
नागरीकता (स्वदेिी भएमा) 
नागरिकता प्रमाणपत्र न.ं .     

नागरिकता प्रमाण पत्र िािी लमनत(साल-मदहना-गत)े   

नागरिकता प्रमाण पत्र िािी ञ्िल्ला   

विदेिी भएमा पासपोटइ न ंि देिको नाम   

विदेिी भएमा पासपोटइ न ंि देिको नाम     

फािाम भिेको लमनत(साल-मदहना-गते)         

  

  

  

  

 
सूचकको सहीछाप 

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

 

  

 

  

दायााँ   बायााँ   


