अनुसूची-११
(ननयम १६ को उपननयम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)
मृत्युको सूचना फाराम
(सूचकले भने)

श्री स्थानीय पन्िकानिकारीज्यू,
वडा नं. ............., ............. गा. पा./ न.पा............ न्िल्ला,............ प्रदे श/नेपाली ननयोग, ......................।
ननम्न नलन्खत वववरण खुलाई मृत्युको सूचना ददन आएको छु । कानून बमोन्िम मृत्यु दताा गरी पाउँ ।
१.

मृतकको वववरण
पविलो नाम

बीचको नाम

First Name

थर

Middle Name

Last name

व्यन्िगत घटना दताा नं.
नलङ्गः

पुरुष मविला  अधय

िधम नमनतःवव.सं .(साल-मविना-गते)

ई.सं . (गते-मविना-साल)

YYYYMMDD

मृत्यु भएकोः वव.सं .(साल-मविना-गते)

DDMMYYYY

ई.सं . (गते-मविना-साल)

YYYYMMDD

DDMMYYYY

मृत्यु भएको स्थानःघर  अस्पताल  अधय 
न्चवकत्सकबाट मृत्यु प्रमान्णत छ  छै न 
मृत्युको कारण :

स्वास््यकमीबाट िारी कोड :

मृत्यु भएको ठे गाना :
२. मृतकको ठे गाना
प्रदे शः

न्िल्लाः

वडा नं:

गाउँ /टोल:

३. मृतकको अधय वववरण

नागररकता प्रमाणपत्र नम्बर:

गा.पा./न.पा.:
सडक/

िारी गने न्िल्ला:

मागा:

िारी नमनत:

Y Y Y Y M M D D

राविय पररचय नं.
ववदे शी भएमा रािदानी वा पररचय खुल्ने नम्बर,िारी गने दे श र िारी नमनत:
वैवाविक न्स्थनत: वववावित  अवववावित  वविुवा/ववदुर  धयायीक पृथवककरण भएको  सम्बधि ववच्छे द भएको 
शैन्िक स्तर

पेशा

बािेको पविलो नाम

बीचको नाम

Grand Father’s First Name
बज्यैको पविलो नाम

िमा

िात
थर

Middle Name
बीचको नाम

Last name
थर

Grand Mother’s First Name

Middle Name

बाबुको पविलो नाम

बीचको नाम

Father’s First Name

Middle Name

Last name

आमाको पविलो नाम

बीचको नाम

थर

Mother’s First Name

Last name
थर

Middle Name

Last name
1

४. मृतक वववावित भएमा

पनत/पत्नीको नाम उल्लेख गने । (मृत्यु भएको भए मृतकको समेत)

क्र.सं .

नाम

S.N.

१

1

२

2

Name

3

३
५. सूचकको वववरण

यसमा लेन्खएको वववरण साँचो िो। झुट्टा ठिरे कानून बमोन्िम सिुँला बुझाउँ ला भनी सविछाप गने सूचकको वववरणःपविलो नामः

बीचको नामः

First Name:
सम्पका नम्बरः

मृतकसँगको नाता/अनिकृत वारे सः

थरः

Middle

Name: Last name:

ईमेलः

सूचक नेपाली नागररक भएमा

नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.:
सूचक ववदे शी नागररक भएमा
रािदानी नं.:
Passport No.:
िारी गने दे शको नामः
Issuing Country:

फाराम भरे को नमनत (साल-मविना-गते)

दायाँ

बायाँ

………………………………………
सूचकको सविछाप

Y Y Y Y MMD D

स्थानीय पन्िकानिकारीले भने:स्थानीय पन्िकानिकारीको नाम
कमाचारी सङ्केत नं./पररचय नं.
फाराम दताा नं.
फाराम दताा नमनत
पररवारको लगत नं.
कायाालय (गाउँ पानलका/नगरपानलका/वडा
नं./नेपाली ननयोग ..............)
सं लग्न गनुप
ा ने कागिातः१.

मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप (नागररकता बनेको भएमा),

३.

मृतक ववदे शी भएमा सूचक र मृतकको रािदानी, प्रवेशाज्ञा तथा ननि त्यस वडामा बसोबास गरररिे को प्रमाण।

२.

सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप,

2

