
अनुसूची-२ 

(ननयम ५ सँग सम्बनधित) 

जधमको सूचना फाराम 

 

(सूचकले भने) 

श्री स्थानीय पञ्जीकानिकारीज्यू, 

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

...........................नजल्ला, ..................................प्रदशे 

महोदय, 

ननम्न नलनित नववरण िुलाई नवजात नशशु जधमको सूचना ददन आएको छु । कानून अनसुार जधम दताा गरी पाँऊ ।  

१. नवजात नशशुको नववरण 

पनहलो नाम    बीचको नाम    थर   थर 

First Name                                  Middle Name                                           Surname 

 

जधम नमनत: नव.सं. मा (साल-मनहना-गते) ई.सं. मा(गते-मनहना-साल) 

नशशु जधमेको ठाउँ:  

नलङ्ग: पुरुष  मनहला  अधय  

नशशु जधमेको ठेगाना 

प्रदशे:   गा.पा./न.पा.           वडा न.ं 

 

नवदशेमा जधमेको भएमा ठेगाना (नेपालीमा: दशे, प्रदशे, स्थानीय ठेगाना): 

   

 

नवदशेमा जधमेको भएमा ठेगाना (In English: District, Province/State, Local Address): 

 

 

जधमको दकनसम:   एकल    जुम्ल्याहा    नतम्ल्याहा वा सो भधदा बढी 

नशशु जधमदाको तौल:  ग्राममा ___________   थाहा नभएको (तौल ननलएको)   

नशशु जधमदा मद्दत गने व्यनि:  डाक्टर       नसा/अनमी          परम्परागत सुनडनी      

तानलम प्राप्त सनुडनी  घरपररवारका सदस्य   अधय िुलाउने ___________________ 

अपाङ्गता (भएमा िुलाउने) 

२. नवजात नशशुको बाजेको नववरण 

पनहलो नाम             बीचको नाम           थर   

    

First Name       Middle Name                             Surname 

 

३. नवजात नशशुको बाबु आमाको नववरण 

बाबुको नाम:पनहलो नाम   बीचको नाम                  थर 

  

Father's Name: First Name        Middle Name              Surname 

 

आमाको नाम:  पनहलो नाम              बीचको नाम                  थर  

घर  स्वास्थ–संस्था  अस्पताल  अधय  

 



  

Mother's Name:  First Name                                 Middle Name         Surname 

 

स्थायी ठेगाना बाबुको नववरण आमाको नववरण 

प्रदशे   

गा.पा./न.पा.   

वडा नं.   

सडक/मागा   

गाउँ / टोल   

घर नं.   

पररचय पत्र नं./ नागररकता नं.    

नवदशेी भएमा पासपोटा नं. र दशेको 

नाम 

  

नववाह दताा नं.  

नववाह भएको नमनत 

नव.सं. मा(साल-मनहना-गते):   

ई.सं. मा(गते-मनहना-साल):   

जधम नमनत 

नव.सं. मा(साल-मनहना-गते):   

ई.सं. मा(गते-मनहना-साल):   

शैनिक स्तर   

पेशा   

िमा   

जातजानत   

 

यसमा लेनिएको नववरण साँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोनजम सहलँा बुझाउँला भनी सहीछाप गने सूचकको नववरण 

: 

 

 



पनहलो नाम बीचको नाम थर  

  
First Name                                 Middle Name      Surname 

 

 

नवजात नशशुसँगको नाता 
  

नागररकता (स्वदशेी भएमा)  

नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.    
 

नवदशेी भएमा (नेपालीमा):राहदानी  नं. 
  

जारी गने दशेको नाम 
 

नवदशेी भएमा(अङ्ग्रेजीमा):राहदानी नं. 
 

जारीदशेको नाम (अङ्ग्रेजीमा) 
 

फाराम भरेको नमनत (साल-मनहना-गते) 

 

 

(स्थानीय पञ्जीकानिकारीले भने) 

 

संलग्न गनुापन ेकागजात 

१. बाब ुवा आमाको नागररकताको प्रनतनलनप; 

२. स्वास््य संस्था/अस्पतालमा जधम भएको भए उि संस्थाबाट जारी जधम प्रनतवेदन; 

३. घरमा जधम भएको भए पनछल्लो िोप ददएको प्रमाण; 

४. अस्पताल वा िोपको प्रमाण नभएमा जधम दताा गनुापने व्यनि स्वयंलाई उपनस्थत गराउने वा सम्बनधित 

वडाबाट जधम दताा गनुा पने व्यनिको जधम प्रमानणत गरेको कागज; 

५. नवदशेी भएमा बाब,ु आमाको राहदानी  प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप तथा सम्बनधित स्थानीय तहको वडामा 

बसोबास रहकेो प्रमाण; 

६. भारतीय भएमा भारतीय नागररक भनी पनहचान िुल्ने प्रमाण; 

७. बाब ुबेपत्ता वा ठेगाना थाहा नभएको भए सो सम्बधिमा प्रहरीको पत्र । 

 

स्थानीय पञ्जीकानिकारीको नाम  

कमाचारी सङ्केत न.ं/पररचय  नं.  

फाराम दताा न.ं  

फाराम दताा नमनत  

पररवारको लगत नं.  

कायाालय (गाउँपानलका/नगरपानलका/वडा नं.)  

 

   

 

 

 

 

 

…………………………………

…………………….. 

आमाको सहीछाप 

 

 

 

 

 

 

दायाँ बाय

ाााँ

   

 

 

 

 

…………………………………

…………………….. 

बाबकुो सहीछाप 

 

 

 

 

 

 

दायाँ बाय

ाााँ


