
ी मुख िज ला अ धकार यू 
िज ला शासन कायालय बबरमहल काठमा डौ । 
 
                     वषयः नाबालक प रचयप  पाउँ । 

मेरो न नानुसारको ववरण भएको नाबालक प रचयप  बनाउनु परेकोले सफा रस साथ  १० को टकठ टाँस 
ग र यो नवेदन पेश गरेको छु/ गरेक  छु। मेरो छोरा / छोर  ................ले यस अ घ नाबालक प रचयप  
बनाएको छैन। 

१.नाबालकको नाम थरः ..........................................                        २. लगं  ……….  

Full Name( In Block)  .........................................                     Sex …… 

३.नाबालकको ज म थानः ....................................... 
Place of Birtha( In Block) ...................................... 
४.बाबुको नाम थरः ................................................... 
Father's Name In (Block) ........................................ 
५. आमाको नाम थरः .................................................. 
Mother's Name In (Block) ........................................ 
६.संर कको नाम थरः .................................................. 
Guardian'sName Im (Block) ........................................ 
७. नाबालकको थायी ठेगानाः िज ला दाचुला नगरपा लका शै य शखर वडा नं........ 
Permanent Address  District  : Darchula M.P. Shailyashikhar Ward  no : ……. 
८. नाबालकको ज म म तः व.सः २०............../................/....... 
Date of birth                           (AD) 20…../……………/……… 
९.नाबालकको औठाको छापः 
 
दायाँ बाँया 
  

मैले मा थ लेखेको यहोरा ठ क साँचो हो । झुठा ठहरे कानुन बमोिजम सहँुला बुझाउँला भ न सह  छाप गन । 

                                                                                                                             नवेदकः  

                                                                                                                              द तखतः 
                                                                                                                               नाम थरः  

                                                                                                                               नाता स ब धः 
                                                                                                                               म तः     २०........./....../......  
 
 
 
नगरपा लका वा नेपाल सरकारको राजप ा कंत अ धकृतको सफा रसः 
 
िज ला दाचुला शै य शखर नगरपा लका वडा नं......मा थायी बसोबास गर  ब ने यसमा ले खएका ी 
..........................को छोरा /छोर  ी ............................लाई म रा र  च दछु। मा थ ले दए बमोिजम नजको 

 



यहोरा मैले जाने बुझसेक म ठक साँचो हो । नजलाई नाबालक प रचयप  दान गरे हु छ। उ त ववरण झठुा 
ठहरे कानुन बमोिजम सहँुला बुझाउँला । 
 
कायालयको नामः                                                         सफा रस गनः 
                                                                       द तखतः 
म तः २०....../...../....                कायालयको छाप ।                       नाम थरः   

                                                                        पदः 
िज ला शासन कायालयले भनः 
 
यसमा ले खएका नाबालक ी ....................................मेरो एकाघर संगोलका ............................हुन । यस 
आवेदनमा ले खएका स पूण ववरण ठ क साँचो हो । नजलाई नाबालक प रचयप  दएमा कुनै फरक पदन । फरक  
परेमा कानुन बमोिजम सहँुला बुझाउँला भ न सनाखत गनः   

सनाखत गनको  औठाको छापः 
  

                          सनाखत गनको द तखतः 
                          नाम थरः ............ 
                          नाता स ब धः ....................... 
                          नाग रकता नं ...................... 
                          स पक नं. .......................... 

                                                             
ीमान  

यसमा ले खएका ी................................ लाई न न कागजातका आधारमा नाबालक प रचयप  दान गन 
नणयाथ पेश गरे गरेको छु । 
संल न कागजातह ः 
१.नाबालकको बुवाको नाग रकता माणप को फोटोकपी स कल समेत  

२. नाबालकको आमाको नाग रकता माणप को फोटोकपी स कल समेत  

३. नाबालकको आमा बुवाको बीचको ववाह दता माणप को फोटोकपी स कल समेत  

४.नाबालकको ज म दता माण प  स कल समेत  

बसाई सराई गनह को हकमाः 
५. बसाई सराई माणप  

६.ज गा धनी पुजा 
७.बा हर  िज लाबाट जार  भएको नाग रकता माणप  अ भलेख बु झने छ। 

कमचार  प रवारको हकमाः 
८.कमचार  कायरत कायालयको प  र .स.ं१ दे ख ४ स म उ ले खत कागजातह । 
 
 
 
 
सनाखत गराई पेश गन                   सफा रस गन                   सदर गन         
 

दाँया बाँया 
  


