
1 

अनसूुची-१३ 

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

सम्बधि विच्छेदको सूचना फाराम 

(सूचकले भने) 

श्री स्थानीय पन्िकानिकारीज्यू, 

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

ननम्न नलन्खत वििरण खलुाई सम्बधि विच्छेदको सूचना ददन आएको छु । कानून बमोन्िम सम्बधि विच्छेद दताा गरी पाउँ । 

१. सम्बधि विच्छेद सम्बधिी वििरण 

सम्बधि विच्छेदको ननणाय गने अदालतः न्िल्ला अदालत  उच्च अदालत सिोच्च अदालत  

अदालतको ठेगानाः     

अदालतको ननणाय नम्बर:  

अदालतको ननणाय नमनत: 

वि.स मा (साल-मविना-गते)     

ई.स. मा (गते-मविना-साल) 
 

विदेशी अदालत भएमा : 
अदालतको नाम, देश र स्थानीय ठेगाना (नेपालीमा) 

Court's Name, Country and Local Address 

वििाि दताा नं. : 
 

२. पनत पत्नीको वििरण 

Y Y Y Y M M D D 

D D M M Y Y Y Y 

 पनतको वििरण पत्नीको वििरण 

पूरा नाम (नेपाली) 

पविलो नाम   

बीचको नाम   

थर   

Full Name (In English)  

First Name   

Middle Name   

Last name   

िधम नमनत   

वि.सं.मा (साल-मविना-गते)   
ई.सं. मा (गते-मविना-साल)   
िधम दताा नं/ 
नागररकता प्रमाणपत्र नं. 

  

विदेशी नागररक भएमा पासपोर्ा नं. , 
देश र िारी नमनत 

  

सम्बधि विच्छेद िनु ुअगानडको ठेगाना नेपालीमा In English नेपालीमा In English 

प्रदेश     

गा.पा./न.पा.     
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३. सूचकको वििरण 

यसमा लेन्खएको वििरण साचँो िो। झटु्टा ठिरे कानून बमोन्िम सिुँला बझुाउँला भनी सविछाप गने सूचकको वििरण 

पविलो नाम    बीचको नाम                  थर   

 

First Name    Middle Name                   Last name 

  

िडा नं.     

सडक/मागा     

गाउँ/र्ोल     

घर नं.     

शैन्िक स्तर   

पेशा   

िमा   

िात   

बािेको नाम थर (नेपाली) 

पविलो नाम   

बीचको नाम   

थर   

Grandfather’s Name/Last name (In English) 
First Name   

Middle Name   

Last name   

बाबकुो नाम थर (नेपाली) 
पविलो नाम   

बीचको नाम   

थर   

Father’s Name/Last name (In English) 

First Name   

Middle Name   

Last name   

आमाको नाम थर (नेपाली) 

पविलो नाम   

बीचको नाम   

थर   

Mother’s Name/Last name (In English) 

First Name   

Middle Name   

Last name   

वििाि भएको नमनत  
वि.सं.मा (साल-मविना-गते)   
ई.सं. माः (गते-मविना-साल)   
िैिाविक सम्बधिबार् पाएको सधतान 
सङ्ख्या 
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ठेगाना 
प्रदेश       न्िल्ला                गा. पा./न.पा. 
िडा नं.      सडक / मागा       गाउँ / र्ोल 

घर नं. 
 सम्पका  नम्बरः                     ईमेलः 
 

नेपाली नागररक भएमाः- 
नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं.  

विदेशी नागररक भएमाः- 

रािदानी नं. 
Passport No:  

िारी गने देशको नाम 

Issuing Country 

फाराम भरेको नमनत (साल-मविना-गते) 
 

(स्थानीय पन्िकानिकारीले भने) 

 

संलग्न गनुापने कागिात:- 
१. सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, 

२. अदालतबार् सम्बधि विच्छेद भएको फैसलाको प्रनतनलवप, 
३. विदेशन्स्थत अदालतबार् भएको फैसलाको िकमा अङ्खरिेी भाषामा गरेको अनिुादलाई नोर्री पन्ललक िा कधसलुरबार् 

प्रमाणीकरण गरेको सक्कल प्रनत। 

 

Y Y Y Y M M D D 

स्थानीय पन्िकानिकारीको नाम  

कमाचारी सङ्केत नं./पररचय नं.  

फाराम दताा नं.  

फाराम दताा नमनत  
पररिारको लगत नं.  

कायाालय (गाउँपानलका/नगरपानलका/िडा नं.)  

सूचकको सविछाप 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

दाया ँ

 

बाया ँ

  


