
विषमः- नािारक ऩरयचम ऩत्र ऩाउॉ । 
श्री प्रभखु जजल्रा अधधकायीज्मू, 
जजल्रा प्रशासन कामाारम फझाङ्ग । 

 

भहोदम, 
भैरे धनम्नानसुाय विियण बएको नािारकको नािारक ऩरयचम ऩत्र फनाउन ुऩयेकोरे धसपारयश साथ रु.१० को विकि िाॉसी मो धनिेदन ऩेश 
गयेको/गयेकी छु । भेयो सम्फन्धरे धनजको नाभफाि मस अजघ नािारक ऩरयचम ऩत्र धरएको छैन । 

१) नािारकको नाभः- 
धस.नॊ. नाता सम्फन्ध नािारकको नाभथय Full Name 

 

 
   

२) धरङ्गः- 
Sex:- 

३) जन्भस्थानः- 
Place Of Birth (In Block):- 

४) फाफकुो नाभथयः- 
Father's Name(In Block):- 

५) आभाको नाभथयः- 
Mother's Name(In Block):- 

६) सॊयऺकको नाभथयः- 
Guardian's Name(In Block):- 

७) स्थामी ठेगानाः- 
Permanent Address:- 

८) जन्भधभधतः- 
Date Of Birth:- 

९) नािारकको औॊठाछाऩ 
 

 

 

 

भैरे भाधथ रेजखएको व्महोया ठठक साॉचो हो । झटु्टा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।बनी सही गननः- 

धनिेदकको नाभथयः- 

दस्तखतः- 

नाता सम्फन्धः- 

धभधतः- 
 

फझाङ्ग जजल्रा ....................... नगयऩाधरका/गाउॉऩाधरका िडा नॊ. ... (साविक ठेगाना ..............) िडाभा स्थामी फसोिास गयी 
फस्ने मसभा रेजखईएका श्री/सशु्री ................. को सम्फन्ध श्री/सशु्री .............. राई भ याम्रयी जचन्दछु । भाधथ रेजखए 
फभोजजभ धनजको व्महोया भैरे जाने फझेु सम्भ साॉचो हो । धनजराई नािारक ऩरयचम ऩत्र उऩरब्ध गयाउने धसपारयश गदाछु । 
उक्त विियण झिुा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 

कामाारमको छाऩ          धसपारयश गननको  

 

नावालकको 
फोटो 

नेपाली कागजमा A4 साइजमा हुनपुने 

अगाडीको पेज 



जजल्रा प्रशासन कामाारमभा बनन 
 

मसभा रेखीएका नािारक श्री/सशु्री .................... भेयो एकाघय सगोरका .................. हनु । मस आिेदनभा रेखीएका 
सम्ऩूणा विियणहरु ठठक साॉचो हो । धनजराई नािारक ऩरयचम ऩत्र ठदएभा कुनै पयक ऩदैन । पयक ऩयेभा कानून फभोजजभ 
सहुॉरा फझुाउॉरा बधन सहीछाऩ गननः- 

सनाखत गननको औॊठाछाऩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रीभान,् 
 मसभा रेजखएका श्री/सशु्री ......................... धनम्न कागजातका आधायभा नािारक ऩरयचम ऩत्र प्रदान गनन धनणामाथा ऩेश 
गदाछु । 

१) नािारकका वऩताको ना.प्र.ऩ.को पोिोकी । 

२) नािारकका भाताको ना.प्र.ऩ.को पोिोकी । 

३) नािारकका वऩता/भाता फीचको  वििाह दताा प्रभाण ऩत्रको पोिोकऩी ।  

४) नािारकको जन्भदतााको पोिोकऩी ।  

५) नािारकको शैजऺक मोग्मताको प्रभाण ऩत्रको पोिोकऩी ।  

६) अन्मः- 

 

 

 

 

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

सनाखत गयाई ऩेश गनन    धसपारयश गनन    सदय गनन 

दस्तखतः- 

नाभथयः- 

नाता सम्फन्धः- 

पछाडीको पेज 


