
अनुसूची-३ 

(ननयम ५ सँग सम्बनधित) 

मृत्युको सूचना फाराम 

 
(सूचकले भने) 

श्री स्थानीय पञ्जीकानिकारीज्यू, 

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

………………निल्ला, .................................. प्रदशे 

महोदय, 

ननम्न नलनित नववरण िुलाई मृतकको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार मृत्यु दताा गरी पाऊँ । 

१. मतृकको नववरण 

पनहलो नाम     बीचको नाम       थर       

 First Name                                             Middle Name                  Surname 

 

पररचय पत्र न.ं 

नलङ्गः पुरुष मनहला  अधय  

िधम नमनतःनव.सं. मा(साल-मनहना-गते)    ई.सं. माः (गते-मनहना-साल) 

मृत्यु भएकोःनव.सं. मा(साल-मनहना-गते)   ई.सं. माः (गते-मनहना-साल) 

मृत्यु भएको स्थानःघर अस्पताल अधय 

मृत्यु नचदकत्सकबाट प्रमानणत छ  छैन  

यदद छ भने प्रमाणपत्रमा उल्लेि मृत्युको कारण 

मृत्यु भएको ठेगाना(नवदशेमा भएमा दशे र स्थानीय ठेगाना) 

२. मतृकको ठेगाना 

प्रदशे    गा.पा./न.पा.    वडा न.ं 

 

घर नं.                   सडक/मागा                       गाउँ/टोल   

          

३. मतृकको अधय नववरण 

नागररकता प्रमाणपत्र नं./ िारी गने निल्ला/िारी नमनत/पररचयपत्र नं.     

नवदशेी भएमा राहदानी न.ं, िारी गने दशे र िारी नमनत 

 

पूवा वैवानहक नस्थनत:नववानहत  अनववानहत  नविुवा/नवदरु पारपाचुके  छुरिएर बसेको  

  

शैनिक स्तर      पेशा   िमा   िातिानत 

 

बािेको पनहलो नाम             बीचको नाम        थर 

Grand Father’s First Name                                  Middle Name                Surname 

 

बाबुको  पनहलो नाम        बीचको नाम      थर   

Father’s First Name       Middle Name                  Surname 

 



आमाको पनहलो नाम        बीचको नाम    थर   

Mother’s First Name                                         Middle Name          Surname 

 

४. मतृक नववानहत भएमा 

पनत/पत्नी को नाम उल्लेि गने । (मृत्यु भएकाको समेत) 

क्र.स.ं नाम (दवेनागरीमा) S.N. Name (In English) 

१ 

२ 

३ 

 1 

 

2 

 

3 

 

५. सूचकको नववरण 

यसमा लेनिएको नववरण साँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोनिम सहलँा बुझाउँला भनी सही छाप गने सूचकको नववरण 

:- 

 

पनहलो नाम बीचको नाम           थर               

  

First Name                                        Middle Name                 Surname 

 

 

मृतकसँगको नाता 
  

नागररकता (स्वदशेी भएमा) 

     नागररकता प्रमाणपत्र न.ं/ पररचय पत्र नं.  
 

नवदशेी भएमा (नेपालीमा):राहदानी नं. 

  

िारी गने दशेको नाम 
 

नवदशेी भएमा (अङ्रेिीमा):राहदानी नं. 

  िारी गने दशेको नाम 
 

फाराम भरेको नमनत (साल-मनहना-गते) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

सूचकको सहीछाप 

 

 

 

 

दायाँ बायाँ 

   

 



 

 

स्थानीय पञ्जीकानिकारीले भने :- 

 

संलग्न गनुापने कागिातहरू 

१. मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप (नागरिकता बनेको भएमा) 

२. सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप 

३. नवदशेी भएमा सूचक र मृतकको राहदानी¸ प्रवेशाज्ञा तथा ननि त्यस वडामा बसोबास गरररहकेो प्रमाण 

 

स्थानीय पञ्जीकानिकारीको नाम नेपालीमा : 

अङ्रेिी : 

कमाचारी सङ्केत नं./पररचय नं.  

फाराम दताा नं.  

फाराम दताा नमनत  

पररवारको लगत न.ं  

कायाालय(गाउँपानलका/नगरपानलका/वडा न.ं)  


