
                      व्यक्तिगि घटना दिााको लागग सचूक को हुन्छ? 

व्यक्तिगि घटनादिाा सचूक बन्न सतने व्यक्ति  

जन्म  बुवा–आमा, बाजे वा परिवािको मुख्य व्यक्ति ि ननजको अनुपक्थिनिमा परिवािको 

उमेि पुगेको व्यक्ति, 

- धमापुत्र पुत्रीको जन्म दिाा गना कानून बमोक्जम पारिि लिखि समेि िाखी धमापुत्र वा 

धमापुत्री िाख्ने बाबु वा आमािे, 

- बाबु आमा ि वंशजिर्ा  कोही पनन नभएकाको हकमा सम्बक्न्धि वडा सदथयको 

लसर्ारिशको आधािमा सम्बक्न्धि गाववसको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष ि ननजहरुको पद 

रिति भएको अवथिामा गाववस सचचव ि नगिपालिकाको क्षेत्रलभत्रको व्यक्तिको 

हकमा सम्बक्न्धि वडा सदथयको लसर्ारिशको आधािमा सम्बक्न्धि नगिपालिकाको 

प्रमुख वा उपप्रमुख ि ननजहरुको पद रिति भएको अवथिामा सम्बक्न्धि वडा 

सचचवको लसर्ारिशको आधािमा कायाकािी अचधकृि ि वडा सचचवको व्यवथिा 

नभएको नगिपालिकाको हकमा कायाकािी अचधकृि । 

 
मतृ्यु  परिवािको मुख्य व्यक्ति ि ननजको अनुपक्थिनिमा परिवािको उमेि पुगेको व्यक्ति, 

- आमा बाबुको मतृ्यु भएको सूचना ददने किाव्य भएको व्यक्ति नभएको अवथिामा 

वववादहि छोिी समेि, 

- वववादहि दददी बदहनीको मतृ्युका सम्बन्धमा वंशज िर्ा  कोही पनन नभएको 

प्रमाणिि भएको खण्डमा माईिी िर्ा का दाजु भाई समेि, 

- बाबु आमा ि वंशजिर्ा  कोही पनन नभएकाको हकमा सम्बक्न्धि वडा सदथयको 

लसर्ारिशको आधािमा सम्बक्न्धि गाववसको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष ि ननजहरुको पद 

रिति भएको अवथिामा गाववस सचचव ि नगिपालिकाको क्षेत्रलभत्रको व्यक्तिको 

हकमा सम्बक्न्धि वडा सदथयको लसर्ारिशको आधािमा सम्बक्न्धि नगिपालिकाको 

प्रमुख वा उपप्रमुख ि ननजहरुको पद रिति भएको अवथिामा सम्बक्न्धि वडा सचचवको 

लसर्ारिशको आधािमा कायाकािी अचधकृि ि वडा सचचवको व्यवथिा नभएको 



नगिपालिकाको हकमा कायाकािी अचधकृि । 

 
वववाह  पनि ि पत्नी दवुै, 

- वेपत्ता भएका नागरिकको वववाह दिाा गना पनि वा पत्नी एतिै (सजालमन मुचुल्का 

सदहि), पनििे वववाह दिाा गना ईन्काि गिेको अवथिामा नािा कायम प्रमािपत्र 

वा सम्माननि अदाििको रै्सिाको प्रमािपत्र भएमा पत्नी एतिैिे । 

 
सम्बन्ध बबच्छेद - पनि वा पत्नी मध्ये कुनै एक (िि अदािििे सम्बन्ध ववच्छेदको रै्सिा गिेको 

कागजाि जरुिी हुन्छ । 

- दौत्य सम्बन्ध भएको मुिुकको अदाििमा सम्बन्ध ववच्छेद गने नेपािी नागरिकको 

हकमा िाजदिुावासबाट प्रमाणिि अदाििको रै्सिाको आधािमा पनि वा पत्नीिे, 

 
 

बसाईसिाइ  परिवाि सबै बसाईसिाइ गने भए परिवािको मुख्य व्यक्तििे, 

- व्यक्ति एतिै बसाइँ सिाईँ गने भए व्यक्ति थवयम्िे । 

 

 

 


