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अनसूुची-११ 

(ननयम १६ को उपननयम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) 

मतृ्यकुो सूचना फाराम 

(सूचकले भने) 

श्री स्थानीय पन्िकानिकारीज्यू, 

वडा नं. ............., .............  गा. पा./ न.पा............ न्िल्ला,............ प्रदेश/नेपाली ननयोग, ......................। 

ननम्न नलन्खत वववरण खलुाई मतृ्यकुो सूचना ददन आएको छु। कानून बमोन्िम मतृ्य ुदताा गरी पाउँ। 

१. मतृकको वववरण 

पविलो नाम          बीचको नाम               थर   

 First Name                                Middle Name                                       Last name 

व्यन्िगत घटना दताा नं. 
नलङ्गः  परुुष मविला  अधय 
िधम नमनतःवव.सं.(साल-मविना-गते)                         ई.सं. (गते-मविना-साल) 
मतृ्य ुभएकोः वव.सं.(साल-मविना-गते)                  ई.सं. (गते-मविना-साल) 
मतृ्य ुभएको स्थानःघर  अस्पताल  अधय  

न्चवकत्सकबाट मतृ्य ुप्रमान्णत छ  छैन  

मतृ्यकुो कारण :                          स्वास््यकमीबाट िारी कोड : 
मतृ्य ुभएको ठेगाना : 

२. मतृकको ठेगाना 
प्रदेशः                 न्िल्लाः                       गा.पा./न.पा.: 
वडा नं:                 गाउँ/टोल:          सडक/         मागा:     

     

३. मतृकको अधय  वववरण 
नागररकता प्रमाणपत्र नम्बर:                            िारी गने न्िल्ला:                     िारी नमनत: 

राविय पररचय नं.  

ववदेशी भएमा रािदानी वा पररचय खलु्ने नम्बर,िारी गने देश र िारी नमनत: 

वैवाविक न्स्थनत: वववावित  अवववावित  वविवुा/ववदरु  धयायीक पथृवककरण भएको  सम्बधि ववच्छेद भएको   

  शैन्िक स्तर           पेशा               िमा                  िात 

बािेको पविलो नाम          बीचको नाम                थर   

Grand Father’s First Name                         Middle Name                     Last name 

बज्यैको पविलो नाम                    बीचको नाम               थर   

Grand Mother’s First Name                         Middle Name                       Last name  

 

बाबकुो पविलो नाम                  बीचको नाम            थर   

Father’s First Name                                       Middle Name                              Last name 

 

आमाको पविलो नाम                  बीचको नाम                    थर   

Mother’s First Name                                  Middle Name                                 Last name 
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४. मतृक वववावित भएमा 
पनत/पत्नीको नाम उल्लेख गने । (मतृ्य ुभएको भए मतृकको समते) 

क्र.सं. नाम  S.N. Name 

१ 

२ 

३ 
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५. सूचकको वववरण 

यसमा लेन्खएको वववरण साचँो िो। झटु्टा ठिरे कानून बमोन्िम सिुँला बझुाउँला भनी सविछाप गने सूचकको वववरणः- 

 

पविलो नामः बीचको नामः                                  थरः 
 

First Name:                             Middle Name: Last name: 
 

सम्पका  नम्बरः                   ईमेलः 
मतृकसँगको नाता/अनिकृत वारेसः 

 

सूचक नेपाली नागररक भएमा 
नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.:  

                                          

सूचक ववदेशी नागररक भएमा 
रािदानी नं.: 
Passport No.:    

िारी गने देशको नामः 
Issuing Country: 
फाराम भरेको नमनत (साल-मविना-गते)  

 

स्थानीय पन्िकानिकारीले भने:- 

 

 

 

 

 

 

 

संलग्न गनुापने कागिातः- 
१. मतृकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप (नागररकता बनेको भएमा), 
२. सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, 
३. मतृक ववदेशी भएमा सूचक र मतृकको रािदानी, प्रवशेाज्ञा तथा ननि त्यस वडामा बसोबास गरररिेको प्रमाण। 
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स्थानीय पन्िकानिकारीको नाम  

कमाचारी सङ्केत नं./पररचय नं.  

फाराम दताा नं.  

फाराम दताा नमनत  
पररवारको लगत नं.  

कायाालय (गाउँपानलका/नगरपानलका/वडा 
नं./नेपाली ननयोग ..............) 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

सूचकको सविछाप 
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