
अनसुूची–२
( नयम ५ सँग स वि धत)

ज मको सचूना फाराम

थानीय पि जका धकार ले भन

(सूचकले भन)

ी थानीय पि जका धकार यू,
.................................गा. व.स. / न.पा.
..................................िज ला
महोदय,
न न ल खत ववरण खुलाई नवजात शशु ज मको सूचना दन आएको छु । कानून अनुसार ज म दता गर पाँऊ ।
१. नवजात शशकुो ववरण

नाम: थर
परूा नाम थर (In English)

ज म म त (साल-म हना-गत)े: व.सं. मा ई.सं. मा

शश ुज मकेो ठाउँ:

शश ुज मदा म त गन यि तः
ल गः पु ष  म हला  अ य 
जात / जा त: ज मको क समः एकल  जु याहा  त याहा वा सो भ दा बढ 
कुन ैशार रक वकृतीः छ  छैन  भएमा उ लेख गनः
शश ुज मकेो ठेगाना
िज ला : गा. व.स./न.पा. वडा न.ं

वदेशमा ज मेको भएमा ठेगाना:
वदेशमा ज मेको भएमा ठेगाना (In English):

२. नवजात शशकुो बाजे बजैको ववरण
नवजात शशकुो बाजेको नाम थर
बाजेको परूा नाम थर (In English)

३. नवजात शशकुो बाबु आमाको ववरण

बाबकुो ववरण आमाको ववरण
नाम
थर
पूरा नाम थर (In English)

थानीय पि जका धकार को नाम
थानीय पि जका धकार को नाम (In English)

कमचार  संकेत नं.
फाराम दता नं.
फाराम दता म त (साल-म हना-गत)े व.सं. ई.सं.

प रवारको लगत फाराम नं.

अ चल
िज ला
गा. व.स./न.पा.
वडा न.ं

घर  वा थ–सं था  अ पताल  अ य 
घरको मा नस  सु डनी  नस  वा थ कम  डा टर  अ य



बाबकुो ववरण आमाको ववरण
थायी ठेगाना नेपाल मा In English नेपाल मा In English

िज ला
गा. व.स./न.पा.
वडा न.ं

सडक / माग
गाउँ / टोल
घर न.ं

शशु ज मदाको उमेर
ज म भएको देश
नाग रकता लएको देश

नाग रकता माणप  न.ं
माणप जार म त (साल-म हना-गते)

नाग रकता माणप जार  िज ला
वदेशी भएमा पासपोट नं. र देशको नाम
श ाको तर (उ तीण तह)
पेशा
धम
मातभृाषा
यो शशु समेत गर हालस म ज मेको स तान स या

यो शशु समेत गर हालस म जी वत स तान स या

ववाह दता नं.
ववाह भएको म त (साल-म हना-गते) व.सं. मा ई.सं. मा

यसमा ले खएको ववरण साँचो हो। झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहँुला बुझाउँला भनी स हछाप गन सूचकको ववरण ।

नाम थर
परूा नाम थर (In English)
नवजात शशसुँगको नाता
ठेगाना
िज ला गा. व.स./न.पा.
वडा न.ं सडक / माग गाउँ / टोल
घर न.ं
नाग रकता ( वदेशी भएमा)
नाग रकता माणप न.ं
नाग रकता माणप जार म त (साल-म हना-गत)े
नाग रकता माणप  जार िज ला
वदेशी भएमा पासपोट नं. र देशको नाम
वदेशी भएमा पासपोट नं. र देशको नाम (In English)

फाराम भरेको म त (साल-म हना-गत)े

सूचकको स हछाप

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

दायाँ बायाँ


