अनुसूची-५

(ननयम

५ सँग सम्बनधित)
सम्बधि निच्छे दको सूचना फाराम
(सूचकले भने)
श्री स्थानीय पञ्जीकानिकारीज्यू,
िडा नं. .........., .................................गा. पा./ न.पा.
..........................निल्ला, ..................................प्रदेश
महोदय,
ननम्न नलनित नििरण िुलाई सम्बधि निच्छे दको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार सम्बधि निच्छे दको दताा गरी
पाऊँ ।
१. सम्बधि निच्छे द सम्बधिी नििरण
(क) सम्बधि निच्छेदको ननणाय गने अदालतको दकनसमः निल्ला अदालत  उच्च अदालत  सिोच्च
अदालतको ठे गानाःप्रदेश

गा. पा./न.पा.

अदालत 

िडा

अदालतको ननणाय नम्बर :
(ि)

निदेशी अदालत भएमा :
अदालतको नाम,देश र स्थानीय ठे गाना (नेपालीमा) :
Country, Province/State Local Address) (In English):

(ग) अदालतको ननणाय नमनत :
नि.सं. मा (साल-मनहना-गते)

ई.स. मा (गते-मनहना-साल)

(घ) नििाह दताा नं. :
२. पनत पत्नीको नििरण
पनतको नििरण
पूरा नाम (नेपाली)
पनहलो नाम
बीचको नाम
थर
Full Name(In English)
First Name
Middle Name
Surname

पत्नीको नििरण

पनतको नििरण

पत्नीको नििरण

िधम नमनत
नि.सं.मा(साल-मनहना-गते)
ई.सं. मा (गते-मनहना-साल)
िधम दताा नं/
नागररकता प्रमाण पत्र नं.
निदेशी नागररक भएमा पासपोर्ा नं.
, देश र िारी नमनत
सम्बधि निच्छेद हुनु अगानडको

नेपालीमा

ठे गाना
प्रदेश
गा. पा./न.पा.
िडा नं.
सडक मागा
गाउँ र्ोल
घर नं.
शैनिक स्तर
पेशा
िमा
िातिानत
बािेको नाम थर (नेपाली)
पनहलो नाम
बीचको नाम
थर
Grandfather’s Name/Surname(In English)

In English

नेपालीमा

In English

पनतको नििरण
First Name
Middle Name
Surname
बाबुको नाम थर (नेपाली)
पनहलो नाम
बीचको नाम
थर
Father’s Name/Surname(In English)
First Name
Middle Name
Surname
आमाको नाम थर (नेपाली)
पनहलो नाम
बीचको नाम
थर
Mother’s Name/Surname(In English)
First Name
Middle Name
Surname
नििाह भएको नमनत
नि.सं.मा(साल-मनहना-गते)

ई.सं. माः(गते-मनहना-साल)
िैिानहक सम्बधिबार् पाएको सधतान
सङ्ख्या

पत्नीको नििरण

३. सूचकको नििरण
यसमा लेनिएको नििरण साँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोनिम सहुँला बुझाउँ ला भनी सहीछाप गने सूचकको नििरण
:
पनहलो नाम

बीचको नाम

First Name
ठे गाना
प्रदेश
िडा नं.
घर नं.

Middle Name

सडक / मागा

थर
Surname

गा. पा../न.पा.
गाउँ / र्ोल

(स्िदेशी भएमा) नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.
निदेशी भएमा (नेपालीमा) राहदानी नं.
िारी गने देशको नाम
निदेशी भएमा (अङ्खरेिीमा) राहदानी नं.
िारी गने देशको नाम
फाराम भरे को नमनत (साल-मनहना-गते)

(स्थानीय पञ्जीकानिकारीले भने)
स्थानीय पञ्जीकानिकारीको नाम
कमाचारी सङ् के त नं./पररचय नं.
फाराम दताा नं.
फाराम दताा नमनत
पररिारको लगत नं.
कायाालय(गाँउपानलका/नगरपानलका/िडा नं.)

संलग्न गनुप
ा ने कागिात :
१. सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप
२. अदालतबाट सम्बन्ध विच्छे द भएको फैसलाको प्रवतवलवि

सूचकको सहीछाप

दायाँ

बायाँ

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

