
अनुसुची- ६ 

(ननयम ५ संग सम्वन्धधत) 

वसाई सराईको सचुना पाराम 

स्थानीय ऩन्जजकानधकारीऱे भने 
अजचऱ महाकाऱी 
न्जल्ऱा कजचनऩुर 

गाववस/नऩा श्रीऩुर 

वडा नं.  

 

      (सूचकऱे भन)े 
श्री स्थानीय ऩन्जजकानधकारीज्यू 
श्रीऩुर गाउँ ववकास सनमनत 

कजचनऩुर 

 

महोदय, 
ननम्न नऱन्ित वववरण िुऱाई वसाई सराईको सूचना ददन आएको छु । कानुन वमोन्जम जधम दताा गरी ऩाउँ । 

१. कहाँ सरी जाने ठेगाना : 
 न्जल्ऱा                                   गा.वव.स./ न.ऩा.                         वडा नं.      

  सडक/मागा                             घर नं.               गाउँ/टोऱ  

कहाँ सरी जाने ठेगाना (In English) :  

 न्जल्ऱा                                   गा.वव.स./ न.ऩा.                         वडा नं.      

  सडक/मागा                             घर नं.               गाउँ/टोऱ  

२. कहााँवाट सरी आएको ठेगाना : 
सरर आएको दताा नं.  

 न्जल्ऱा                                   गा.वव.स./ न.ऩा.                         वडा नं.      

  सडक/मागा                             घर नं.               गाउँ/टोऱ  

  कहााँवाट सरी आएको ठेगाना : 
सरर आएको दताा नं.  

  न्जल्ऱा                          गा.वव.स./ न.ऩा.                         वडा नं.      

  सडक/मागा                             घर नं.               गाउँ/टोऱ  

 वसाई सराई गन ेघरमुऱीको नाम :                                        थर  

 वसाई सराई गन ेघरमुऱीको ऩुरा नाम (In English) :                                         
 वसाई सराईको नमनत (साऱ-मदहना-गते) वव.सं.मा :                        ई.सं.मा  

 वसाई सराईको कारण : नोकारी         व्याऩार      व्यवसाय       घरवास       अधय  

  

३. वसाई सराईगरी जाने व्यक्तीको वववण : 
क्र.सं. जधम 

दताा न.ं 
ऩरुा नामथर जधम नमनत 

(साऱ-मदहना-
गते) 

जधम 
स्थान 

नऱङ्ग नागररकता प्रमाण ऩत्र अधय घटना 
दताा भए 
नभएको 
िुऱाउने 

सूचकसंग 
नाता न.ं जारी नमनत न्जल्ऱा 

१           

In English           

स्थानीय ऩन्जजकानधकारीको नाम कवीधर प्रसाद ओझा 
स्थानीय ऩन्जजकानधकारीको नाम In English Kabindra Prasad Ojha 

कमाचारी संकेत नं. १०५५३१ 
दताा नं.  
पाराम दताा नमनत (साऱ-मदहना-गत)े वव.सं. ई.सं. 
ऩररवार ऱगत पाराम नं.  

      

        

         

        

         

        

         

        

   

   

      

   

      

               



क्र.सं. जधम 
दताा न.ं 

ऩरुा नामथर जधम नमनत 
(साऱ-मदहना-

गते) 

जधम 
स्थान 

नऱङ्ग नागररकता प्रमाण ऩत्र 

 

अधय घटना 
दताा भए 
नभएको 
िुऱाउने 

सूचकसंग 
नाता 

न.ं जारी नमनत न्जल्ऱा 

२           

In English           

३           

In English           

४           

In English           

५           

In English           

६           

In English           

७           

In English           

८           

In English           

९           

In English           

१०           

In English           

६. सूचकको वववरण 

यसमा ऱेन्िएको वववरण साँचो हो । जुट्ठा ठहरे कानून वमोन्जम सहँुऱा वुझाउँऱा भनी सही छाऩ गन ेसूचकको वववरण । 
नाम :                                              थर  

ऩुरा नामथर (In English)  

ठेगाना :  
न्जल्ऱा                          गा.वव.स./ न.ऩा.                          
वडा नं.     . सडक/मागा                             गाउँ 

घर नं.  

नागररकता (स्वदेशी भएमा) 
नागररकता नं.                                 
नागररकता प्रमाण ऩत्र जारीनमनत (साऱ-मदहना-गते) 

नागररकता प्रमाण ऩत्र जारी न्जल्ऱा  

ववदेशी भएमा ऩासऩोटा नं. र देशको नाम 

ववदेशी भएमा ऩासऩोटा नं. र देशको नाम (In English)  

पाराम भरेको नमनत (साऱ-मदहना-गते) 

      

       

    

 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

 

सूचकको सहीछाऩ 

 

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

 

  

दायाँ वायाँ 



 


