འ ི་ཤག་ཨང་ བ་ས་ཨར་ཨས་-ས་ཏ་-༠༢/ Form No.BCRS-CT-02 / ཡག་ཨང་/Letter No.

་ཚས་/ Date:

ནང་ ིད་དང་ ོལ་འཛན་ ན་ཁག།/MINISTRY OF HOME AND CULTURAL AFFAIRS
ཞི་བའི་ཐ་བཀད་དང་མི་ ིས་ལས་ ངས།/DEPARTMENT OF CIVIL REGISTRATION AND CENSUS
མི་ ིས་གནས་སར་འ ི་ཤག། ( ོང་ཁག་ནང་འཁད་)/Census Transfer Form (Within the Dzongkhag)
༡. ང་མིང་/Name:
ག་ཏ་ལས་/From :

མི་ ངས་ང་ ོད་ལག་ ེར་ཨང་/CID Card No.:
ང་ཐ་ཨང་/Household No.:

ོང་ཁག་/Dzongkhag:

ག ས་/Village:

ང་ཨང་/House No.:

ེད་འོག་/ ོམ་ ེ་/Gewog/Thromde:

མ་ཨང་/Thram No.:

ང་ཨང་ ིངམ་/Old House No.:

མ་ཨང་ ིངམ་/Old Thram No.:

༢. མི་ངམ་/ཟ་ཚང་ ་ག་ མི་ ིས་གནས་སར་འད་ ང་ཨང་ཧེ་མ་ལས་ཡད་མི་ནང་ ོ་ན་ཨན་པ་ཅན་ ང་ཨང་ ིངམ་འད་འ ིགནང་། མི་ངམ་/ཟ་ཚང་ ་ག་ མི་ ིས་གནས་སར་འད་ ང་གསརཔ་ནང་ ོ་ན་ཨན་པ་ཅན་ ང་ཨང་གསརཔ་བཏགས་མི་འད་འ ི་གནང་།
If the person/family is moving into existing house, please mention the house number. For the person/family moving into new house, please mention the new allotted house number.
ག་ཏ་ ་/To :
ང་ཐ་ཨང་/Household No.:
ོང་ཁག་/Dzongkhag:
ེད་འོག་/ ོམ་ ེ་/Gewog/Thromde:

ག ས་/Village:
ཨང་/No.

ང་ཨང་/House No.:
མིང་ཆ་ཚང་/ Full Name

ཕ་མོའི་ད ེ་བ་ Sex

ེས་ཚས་/ DoB

མ་ཨང་/Thram No.:

ང་ཨང་ ིངམ་Old House No.:

མ་ཨང་ ིངམ་/Old Thram No.:

ཉ་ཚན་/ Relation

མི་ ངས་ང་ ོད་ལག་ ེར་ཨང་/ CID Card No.

ན་གས་/ Remarks

་
་

༣. ང་ཐ་ནང་བཟའ་ཚང་འ ས་མི་ད ེ་དག་མི་བ ོམས་ =

། ་བ་ ལ་མི་འད་ ང་གསརཔ་ནང་མི་ ིས་ ོ་སར་འབད་བ་ཅན་ ལག་ མ་འ ་བ ས་མཉམ་ གས་དགཔ་ཨན།

Total household members to be separated =

If the applicant is moving into a new household, a copy of Lagthram is required.

ིམས་ གས་/
Affix
legal
stamp

་བ་ ལ་མིའི་མི་ངམ་ ི་ གས།

གཏང་མི་ཟ་ཚང་ནང་ག་གཙ་ཅན་ ི་ གས།

(Name & Sig. of Concerned Applicant)

གཏང་མི་ པ་/ ོམ་ ེ་འ ས་མི་ག་ གས།

(Name & Sig. of Relieving HoH) (Name & Sig. of Relieving Gup/Thromde Thuemi)

མི་ ངས་ང་ ོད་ལག་ ེར་ཨང་/CID Card No.

ལན་མི་ཟ་ཚང་ནང་ག་གཙ་ཅན་ ི་ གས།
(Name & Sig. of Receiving HoH)

ལན་མི་ པ་/ ོམ་ ེ་འ ས་མི་ག་ གས།
(Name & Sig. of Receiving Gup/Thromde Thuemi)

མི་ ངས་ང་ ོད་ལག་་ ེར་ཨང་/CID Card No.

ང་ག ས་ག ང་ ་བཀད་མིའི་གནས་ ལ་ ་ ང་བདན་ ེ་ ཝ་ཨ ན། གལ་ ིད་ མ་བདན་པའི་གནད་ ངས་རེ་ འཐན་པ་ཅ ན་འ ག་ག ང་ག་ ིམས་ གས་་དང་འ ིལ་ ཉས་ ིམས་ ག་་ ི་ ་ན་ཨ ན། ་
I declare that all the information I provided above is true and correct. If proved to be false, I shall be liable for punishment as per the Law of the Land.

ག ང་དན་ལག་ལ ན་དན་ །/For Official Use
ོང་ཁག་/ ོམ་ ེ་ཞི་བའི་ཐ་བཀད་དང་མི་ ིས་འག་དཔན་ ི་ གས་/Signature of Dzongkhag/Thromde CRCO
ོང་བདག་/ ོམ་དཔན་ག་ གས་/Signature of Dzongdag/Thrompon
འ ་བ ས་/Copy to

པ་/ ོམ་ ེ་འ ས་མི་ ་/Gup/Thromde Theumi

མི་ ེ་ ེ་བ་/ ོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐ་བཀད་དང་མི་ ིས་ཡག་ཚང་/ ོམ་ ེ་/ཞི་བའི་ཐ་བཀད་དང་མི་ ིས་ལས་ ངས་ ེ་བ་/CC/DCRCO/Thromde/DCRC HQ

