
 

�यि�तगत घटना सूचक ब�न स�ने �यि�त 

ज�म 
 

- बवुा–आमा, बाजे वा प�रवारको म�ुय �यि�त र 

�नजको अनपुि�थ�तमा प�रवारको 

उमेर पगुेको �यि�त, 

- धम�प�ु प�ुीको ज�म दता� गन� काननू बमोिजम 

पा�रत �लखत समेत राखी धम�प�ु वा 

धम�प�ुी रा� ेबाब ुवा आमाल,े 

- बाब ुआमा र वशंजतफ�  कोह� प�न नभएकाको 

हकमा स�बि�धत वडा सद�यको 

�सफा�रशको आधारमा स�बि�धत गा�वसको अ�य� 

वा उपा�य� र �नजह�को पद 

�र�त भएको अव�थामा गा�वस स�चव र 

नगरपा�लकाको �े��भ�को �यि�तको 

हकमा स�बि�धत वडा सद�यको �सफा�रशको 

आधारमा स�बि�धत नगरपा�लकाको 

�मखु वा उप�मखु र �नजह�को पद �र�त भएको 

अव�थामा स�बि�धत वडा 

स�चवको �सफा�रशको आधारमा काय�कार� अ�धकृत 

र वडा स�चवको �यव�था 

नभएको नगरपा�लकाको हकमा काय�कार� अ�धकृत 

। 

 

म�ृय ु - प�रवारको म�ुय �यि�त र �नजको अनपुि�थ�तमा 

प�रवारको उमेर पगुेको �यि�त, 

- आमा बाबकुो म�ृयु भएको सचूना �दने कत��य 

भएको �यि�त नभएको अव�थामा 

�ववा�हत छोर� समेत, 

- �ववा�हत �दद� ब�हनीको म�ृयुका स�ब�धमा वशंज 

तफ�  कोह� प�न नभएको 

�मा�णत भएको ख�डमा माईती तफ� का दाजु भाई 

समेत, 

- बाब ुआमा र वशंजतफ�  कोह� प�न नभएकाको 

हकमा स�बि�धत वडा सद�यको 



�सफा�रशको आधारमा स�बि�धत गा�वसको अ�य� 

वा उपा�य� र �नजह�को पद 

�र�त भएको अव�थामा गा�वस स�चव र 

नगरपा�लकाको �े��भ�को �यि�तको 

हकमा स�बि�धत वडा सद�यको �सफा�रशको 

आधारमा स�बि�धत नगरपा�लकाको 

�मखु वा उप�मखु र �नजह�को पद �र�त भएको 

अव�थामा स�बि�धत वडा स�चवको 

�सफा�रशको आधारमा काय�कार� अ�धकृत र वडा 

स�चवको �यव�था नभएको 

नगरपा�लकाको हकमा काय�कार� अ�धकृत । 

 

�ववाह - प�त र प�नी दवु,ै 

- वेप�ा भएका नाग�रकको �ववाह दता� गन� प�त वा 

प�नी ए�ल ै(सज��मन मचु�ुका 

स�हत), प�तले �ववाह दता� गन� ई�कार गरेको 

अव�थामा नाता कायम �माणप� 

वा स�मा�नत अदालतको फैसलाको �माणप� 

भएमा प�नी ए�ललैे । 

स�ब�ध �ब�छेद 

- प�त वा प�नी म�ये कुन ैएक (तर अदालतले 

स�ब�ध �व�छेदको फैसला गरेको 

कागजात ज�र� हु�छ । 

- दौ�य स�ब�ध भएको मलुकुको अदालतमा 

स�ब�ध �व�छेद गन� नेपाल� नाग�रकको 

हकमा राजदतुावासबाट �मा�णत अदालतको 

फैसलाको आधारमा प�त वा प�नील,े 

 

बसाईसराइ 
 

- प�रवार सब ैबसाईसराइ गन� भए प�रवारको म�ुय 

�यि�तले, 

- �यि�त ए�ल ैबसाइँ सरा� गन� भए �यि�त 

�वय�ले । 

 

 

 




