अनुसूची–५

(ननमभ

५ सॉग सम्वन्धधत)

सम्फधध वफच्छे दको सूचना पायाभ
स्थानीम ऩन्जजकानधकायीरे बने

अजचर

स्थानीम ऩन्जजकानधकायीको नाभ

न्जल्रा

स्थानीम ऩन्जजकानधकायीको नाभ (In English)

गा.वव.स./न.ऩा.

कभाचायी सॊकेत नॊ.

वडा नॊ.

दताा नॊ.
पायाभ दताा नभनत (सार-भदहना-गते)

(सूचकरे बने )

श्री स्थानीम ऩन्जजकानधकायीज्मू,

वव.सॊ.

ई.सॊ.

ऩरयवायको रगत पायाभ नॊ.

.................................गा .वव.स. / न.ऩा.
..................................न्जल्रा
भहोदम,
ननम्न नरन्ित वववयण िुराई सम्फधध वफच्छे दको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसाय सम्फधध वफच्छे दको दताा गयी ऩाऊॉ ।
१. सम्फधध वफच्छे द सम्फधधी वववयण
सम्फधध वफच्छे दको ननणामगने अदारतको दकनसभः न्जल्रा अदारत  ऩुनयावेदन अदारत  सवोच्च अदारत 
न्जल्रा
अदारतको ननणाम नम्फय
अदारतको ननणाम नभनत (सार-भदहना-गते)
वववाह दताा नॊ.
२. ऩनत ऩत्नीको वववयण
ऩनतको वववयण

ऩन्त्नको वववयण

नाभ
थय
ऩूया नाभ थय (In English)
जधभ नभनत (सार-भदहना-गते)
जधभ दताा नॊ.
जात/ जानत
जधभ बएको दे ि
नागरयकता नरएको बए प्रभाण ऩत्र नॊ.
नागरयकता प्रभाणऩत्र जायी न्जल्रा
नागरयकता प्रभाणऩत्र जायी नभनत
ववदे िी नागयीक बएभा ऩासऩोटा नॊ. , दे ि य जायी नभनत
ववदे िी नागयीक बएभा ऩासऩोटा नॊ . , दे ि य जायी नभनत (In English)

सम्फधध वफच्छे द हुनु अगादडको ठे गाना
न्जल्रा
गा.वव.स./न.ऩा.
वडा नॊ.
सडक/ भागा
गाउॉ / टोर
घय नॊ.
निऺाको स्तय (उत्तीणा तह)

नेऩारीभा

In English

नेऩारीभा

In English

ऩनतको वववयण

ऩन्त्नको वववयण

धभा
भातृबाषा
फाजेको नाभ थय
फाजेको ऩूया नाभ थय (In English)
फाफुको नाभ थय
फाफुको ऩूया नाभ थय (In English)
आभाको नाभ थय
आभाको ऩूया नाभ थय (In English)
वववाह बएको नभनत (सार-भदहना-गते)

वव.सॊ. भा

ई.सॊ. भा

वैवादहक सम्फधधफाट ऩाएको सधतान सङ््मा
हारसम्भ जीववत सधतान सङ््मा
आभा फाफुसॉग फसेको सङ््मा/
छोया
छोयी
अधम व्मविसॉग फसेको छोयाको सड्ख्मा
अधम व्मविसॉग फसेको छोयीको सड्ख्मा

३. सूचकको वववयण
मसभा रेन्िएको वववयण साॉचो हो। झुट्ठा ठहये कानून फभोन्जभ सहुॉरा फुझाउॉ रा बनी सदहछाऩ गने सूचकको वववयण

नाभ

थय

ऩूया नाभ थय (In English)
सम्वधध ववच्छे दकताासॉगको नाता
ठे गाना
न्जल्रा
वडा नॊ.

गा.वव.स./न.ऩा.
सडक / भागा

गाउॉ / टोर

घय नॊ.

नागरयकता (स्वदे िी बएभा)
नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ.

नागरयकता प्रभाणऩत्र जायी नभनत (सार-भदहना-गते)
नागरयकता प्रभाणऩत्र जायी न्जल्रा

ववदे िी बएभा ऩासऩोटा नॊ. य दे िको नाभ
ववदे िी बएभा ऩासऩोटा नॊ. य दे िको नाभ (E
In nEnglish)
g lis j

पायाभ बये को नभनत (सार-भदहना-गते)

दामाॉ

सूचकको सदहछाऩ

फामाॉ

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

