
अनसुची-२ 

(ननयम ५ सँग सम्वन्धित)  

बसाई सराईको सचूना फाराम  

 
स्थानीय पञ्जिकाधिकाररले भन े 

  

(सचुकले भने) 
श्री स्थानीय पञ्जिकाधिकाररज्य ू 

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

...................................... ञ्िल्ला 
महोदय,  

ननम्न ललखित वििरण िुलार्इ बसार्इ सरार्इको सचूना ददन आएको छु । काननू अनसुार बसार्इ सरार्इ दताइ गरी पााँऊ । 

१. कह ाँ सरी ज ने ठेग न      

निल्ला 

सडक/मागग 

          गा.पा./ न.पा.    

गाउँ / टोल   

      िडा नं.    

       घर नं.       

कह ाँ सरी ज ने ठेग न   (In English)    

निल्ला    

सडक/मागग 

          गा.पा./ न.पा.    

गाउँ / टोल   

      िडा नं.    

     घर नं.    

२. कह ाँब ट सरी आएको  ठेग न     

सरी आएको दताग नं.      

निल्ला  

सडक/ मागग   

   गा.पा./ न.पा.              िडा नं.   

        घर नं.            गाउँ / टोल    

 

 

 

 

बसार्ग सरार्गको कारणः   नोकरी    व्यापार  व्यावसाय    घर बास    अन्य 

 

३. बस र्इ सर र्इगरी ज ने JolQmको वििरण 
क्र.स जन्म 

दर् इ 

नं 

पूर  न म,थर जन्म वमवर् 

(स ल-मवहन -गरे्) 

जन्म 

स्थ न 

वलङ्ग नागरिकता प्रमाणपत्र अन्य घटन  

दर् इ भए 

नभएको 

खुल उने 

सुचक 

साँगको 

न र्  

नं ज री वमवर् वजल्ल    

१           
(In 

English)           

स्थानीय पञ्जिकाधिकाररको नाम     

स्थानीय पञ्जिकाधिकाररको नाम (In English)     

कमइचारी सकेंत न.ं     

फाराम दताइ न.ं     

फाराम दताइ लमनत(साल-मदहना-गत)े  वि.स.ं  ई.स.ं  

पररिारको लगत फाराम न.ं     

प्रदेश   

ञ्िल्ला    

गा.पा./न.पा.    

िडा न.ं    

बसार्ग सरार्ग गने घरमुलीको पूरा नामः  

बसार्ग सरार्ग गने घरमुलीको पूरा नाम(In English):  

बसार्ग सरार्गको नमनत(साल-मनिना-गते) नव.सं.मा  र्ग.सं  



२           
(In 

English)           

३           
(In 

English)           

४           
(In 

English)           

५           
(In 

English)           

६           
(In 

English)           

७           
(In 

English)           

८           
(In 

English)           
 

यसमा लेखिएको विििण सााँचो हो। झटु्ठा ठहिे काननू बमोजिम सहुाँला बझुाउॉला भनी सहहछाप गने सूचकको विििण । 

 

नाम                             थर       

परूा नाम थर (In English)         

नििात लशशसुाँगॉको नाता     

ठेगाना     

ञ्िल्ला        गा.पा / न.पा   

िडा  न ं     सडक  /  मागइ    गाउाँ  /  टोल   

घर न ं.   
नागिीकता (स्िदेशी भएमा) 
नागररकता प्रमाणपत्र न.ं .     

नागररकता प्रमाण पत्र िारी लमनत(साल-मदहना-गत)े   

नागररकता प्रमाण पत्र िारी ञ्िल्ला   

विदेशी भएमा पासपोटइ न ंर देशको नाम   

विदेशी भएमा पासपोटइ न ंर देशको नाम     

फाराम भरेको लमनत(साल-मदहना-गत)े         

  

  

  

  

 
सूचकको सहीछाप 

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

 

  

 

  

दायााँ   बायााँ   


