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अनसूुची-१४ 
(ननयम १६ को उपननयम (१) को खण्ड (ङ) र ननयम १९ को उपननयम (२) सगँ सम्बन्धित) 

बसाइँ सराइको लगत हस्ताधतरण फाराम 

(सूचकले भने) 

श्री स्थानीय पन्िकानिकारीज्यू, 

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

प्रदेश। 

 

म सूचक श्री/श्रीमती/सशु्री .................................................., िधम नमनत ..............................., नागररकता 
प्रमाणपत्र नं.......................भएको व्यन्ि ननम्न नलन्खत वववरण खलुाई बसाइँ सराइको सूचना ददन आएको छु । कानून 
बमोन्िम बसाइँ सराइ दताा गरी पाउँ । 

१. बसाइँ सराइ वववरण 

 

वववरण        हालको ठेगाना 
(Present Address) 

      सरी िाने ठेगाना 
(Migrated Address) 

प्रदेश (Province) नेपालीमा In English नेपालीमा In English  

न्िल्ला (District)     

गाउँपानलका/नगरपानलका 
(Rural Municipality/Municipality) 

    

वडा नं. (Ward No)     

गाउँ /टोल (Village/Tole)     

सडक/मागा (Road/Street)     

घर नं. ( House No.)     

 

बसाइँ सराइको कारणः नोकरी व्यापार व्यवसाय  घरबास  अध्ययन/न्शक्षा  अधय (खलुाउन_े________)  
 

२. बसाइँ सराइ गने पररवारका सदस्यहरुको वववरण 

क्र.स. 
 

(S.N.) 

पूरा नाम 
थर 
 
(Full 
Name) 

िधम दताा नं. 
(Birth 

Registration 
No.) 

िधम 
नमनत 
(साल-
मवहना-
गते)  
(Date 
of 

Birth) 

नलङ्ग 
 

(Sex) 

नागररकता प्रमाणपत्र(Citizenship 
Certificate) 

सूचकसँगको 
नाता 

(Relation 
with 

Informant) 

बसाइँ सरी 
िाने/निान े

नं. 
(No) 

िारी नमनत 
(Date of 
Issue) 

िारी 
न्िल्ला 
(Issuing 
District) 
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यसमा लेन्खएको वववरण साचँो हो। झटु्टा ठहरे कानून बमोन्िम सहुँला बझुाउँला भनी सवहछाप गने सूचकको वववरणः- 
 

फाराम भरेको नमनत (साल-मवहना-गते): 

 

 सम्पका  नम्बरः                   ईमेलः 
 

 

 

स्थानीय पन्िकानिकारीले भने,- 
श्री स्थानीय पन्िकानिकारीज्यू, 
वडा नं.........., ..............................................................गा. पा./ न.पा. 
……………………………………न्िल्ला.........................प्रदेश 

 

सूचक श्री .................................... को ...............िना पररवार सदस्यमध्य े ................ िना सदस्यहरु बसाई सरी 
त्यस स्थानमा िानको लानग ननवदेन प्राप्त भएकोले सम्पूणा सदस्यहरुको यस अन्घ घटेका व्यन्िगत घटना दताा गरी सूचना 
फारामको सक्कलप्रनत यसै साथ सलंग्न राखी लगत हस्ताधतरण गररएकोले तहाँ बसाइँ सराई दताा गरर ददनहुनु अनरुोि छ | 

 

स्थानीय पन्िकानिकारीको दस्तखत: 
स्थानीय पन्िकानिकारीको नाम:  

कमाचारी सङ्केत नं./पररचय नं.:          

फाराम दताा नं. 

फाराम दताा नमनत: 

           कायाालयको छाप  

२          

2          

३          

3          

४          

4          
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बायाँ 

  

सूचकको सवहछाप 

 

 

 
 

 
 

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

 

 

 

 

बायाँ दायाँ 
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पनुश्च: पैँतीस ददन नभत्र बसाइँ सरी िाने ठेगानाको स्थानीय पन्िकानिकारीको कायाालयमा यो सूचना फाराम दताा गनुा पनेछ। 

सूचना फारामसँगै संलग्न गनुा पने कागिातः- 

१. सूचकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, 
२. बसाइँ सराइको लगत हस्ताधतरण फारामको सक्कल प्रनत । 

 
 


