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सियारी गाउँपासिका 
गाउँकाययपासिकाको कायायिय, 

हरै्नया, रुपन्देही । 

िामाजिक िरुक्षा तथा पजिकरण इकाई 

 

१. व्यजिगत घटर्ना दताय के हो र ककर्न असर्नवायय दताय गराउर्न ुपर्य । 

 व्यजिगत घटर्ना दताय भन्नािे प्रत्येक व्यजिको िीवर्नमा िन्म, मतृ्य,ु कववाह, िम्बन्ध कवच्रे्द तथा बिाईिराई िस्ता व्यजिगत 
घटर्ना घटेको हनु्र् । त्यस्ता घटर्ने घटर्नाहरुिाई िम्बजन्धत व्यजििे आफ्र्नो स्थायी ठेगार्ना रहेको वडा कायायियमा दताय 
गराउर्ने कायय हो । 

 व्यजिगत घटर्ना दताय गर्नय पाउर्न ुप्रत्येक व्यजिको रै्निसगयक असधकार हो । यो व्यजि पकहचार्नको पकहिो कार्नरु्नी आधार 
भएकोिे िरकारिे असर्नवायय गरेको हदुाँ व्यजिगत घटर्ना दताय गराउर्न ुर्नागररकको कतयव्य हो । व्यजिगत घटर्ना घटेको 
३५ ददर्नसभत्र सर्निःशलु्क रुपमा दताय गर्नय।गराउर्न िककन्र् ।  

 यिबाट राज्यको कुि िर्निंख्याको अद्यावासधका र िर्निांजख्यक कवतरणको अवस्था र तथयांकको िार्नकारी िही रुप/ िही 
िमयमा प्राप्त गर्नय िककन्र् । 

२. व्यजिगत घटर्ना दताय गर्नय कििाई िूचक राख्न िककन्र् । 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण ऐर्न २०७६ को दफा १८ अर्निुार देहायको अवस्थामा देहायका व्यजििे व्यजिगत 
घटर्ना दताय गराउर्नको िासग त्यस्तो घटर्ना घटेको ३५ ददर्न सभत्र तोककए बमोजिमको फाराम भरी स्थासर्नय पजिकासधकारीको 
कायायियमा िूचर्ना गर्नुय परे्नर् । 

o िन्मको िूचर्ना बाब ुर आमा वा बाब ुर आमा िंगै उपजस्थत हरु्न र्निकेको खण्डमा बाब ुवा आमािे र सर्निहरुको 
अर्नपुजस्थसतमा पररवारको अठार वर्य उमेर पगुेको व्यजििे, 

o मतृ्यकुो िूचर्ना बाब,ु आमा, पसत, पजि, र्ोरा वा र्ोरी र सर्निको अर्नपुजस्थसतमा पररवारको अठार वर्य उमेर पगुेको 
व्यजििे, 

o कववाहको िूचर्नापसत पजि दवैुिे  

o िम्बन्ध कवच्रे्दको िूचर्ना िम्बन्ध कवच्रे्द भएको िम्बजन्धत व्यजि मध्ये कुरै्न एकिे 

o बिाईिराईको िूचर्ना पररवारको अठार वर्य उमेर पगुेको व्यजििे 

 व्यजिगत घटर्ना दताय र्नेपाि बाकहर घटेको भए मासथ उल्िेजखत िचुर्ना ददर्न ुपरे्न कतयव्य भएको व्यजििे ३५ ददर्न सभत्र 
िम्बजन्धत सर्नयोग वा र्नेपाि आउपसर् ३५ ददर्न सभत्र स्थासर्नय पिासधकारीको कायायियमा िूचर्ना ददर्न ुपरे्नर् 

 व्यजिगत घटर्ना दतायको िचुर्ना ददर्ने कतयव्य भएको व्यजििे त्यस्तो िूचर्ना दताय गराउर्नको िासग कुरै्न व्यजििाई असधकृत 
वारेिर्नामा ददर्न िक्र्नेर् ।  

३. व्यजिगत घटर्ना दतायको असभिेख र्नभएको किरी प्रसतसिपी।र्नक्कि ददर्न िककन्र् । 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण सर्नयमाविीको सर्नयम २१ को उपसर्नयम ४ अर्निुार प्रसतसिपीको िासग परेको  सर्नवेदर्न 
िम्बजन्ध व्यजिगत घटर्ना दतायको असभिेख फेिा र्नपारेमा वा र्नष्ट भएको प्रमाजणत भएको अवस्थामा स्थासर्नय पजिकासधकारीिे 
देहाय बमोजिमको प्रकिया परुा गरी असभिेख फेिा र्नपरेको वा र्नष्ट भएको कारण खिुाई व्यजिगत घटर्ना दताय प्रमाणपत्रको 
र्नक्कि ददर्न िक्र्नेर् । 

o व्यजिगत घटर्ना दतायको िचुर्ना फाराम वा प्रमाणपत्र अन्यत्र कुरै्न सर्नयकामा रहेको भए िो फारामको आधारमा 
असभिेख खडा गरे्न, 
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o िूचर्ना फाराम, प्रमाणपत्र वा अन्य कुरै्न प्रमाण प्राप्त र्नभएमा व्यजिगत घटर्ना दतायको र्नयाँ िूचर्ना फाराम भर्नय 
िगाई िो िूचर्ना फाराममा िूचकिाई िर्नाखत गर्नय िगाउर्ने र िोको आधारमा असभिेख खडा गरे्न 

o मासथ उल्िेजखत भए अर्निुार व्यजिगत घटर्ना दताय प्रमाणपत्रको र्नक्कि दददाँ थप पषु्टयाई आवश्यक देजखएमा 
स्थासर्नय पजिकासधकारीिे त्यस्तो व्यजििंग आफैिे िोधपरु् गरी स्थासर्नय वडा का िर्नप्रसतसर्नध िकहत कजम्तमा 
पाच िर्ना र्नेपािी र्नागररकबाट िियसमर्न गराउर्न िक्र्ने व्यवस्था रहेको देजखन्र् । 

४. व्यजिगत घटर्ना दताय गराउर्न स्थासर्नयतह वडा कायायियको दाकयत्व केके रहन्र् । 

 िबे प्रकारका व्यजिगत घटर्नादताय गराउदाँ व्यजििाई िचुर्ना फाराम भर्नय िगाउर्ने,  

 आवश्यक कागिात माग गरी रि ुगरे्न, 
 असभिेख राख्न ेतथा प्रमाणपत्र िारी गरे्न  

 मासिक, चौमासिक, अधयबाकर्यक तथा बाकर्यक प्रसतवेदर्नहरु तयार गरर मातहतको सर्नकायमा पेश गरे्न 

 आवश्यक अन्य काययहरु गरे्न दाकयत्व वडा कायायियको हरु्नेर्  

 

िन्म दताय  

५. िन्म दताय गर्नय आवश्यक कागिातहरु के के हरु्न । 

 आमा र बाबकुो र्नागररकताको प्रसतसिपी, 
 स्वास्थय िंस्थामा िन्म भएको भए उि िंस्थाबाट िारी गरीको िन्म प्रसतवेदर्न 

 घरमा िन्म भएको हकमा खोप िगाएको काडय ( राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम २० को 
उपसर्नयम ३  ) 

 थप बझु्र्नपुदाय वडा िियसमर्न मचुलु्क  

 अर्निूुची १० बमोजिम िूचर्ना फाराम 

६. आमा कवदेशी भएको हकमा व्यजिगत घटर्ना दताय किरी गर्नय िककन्र् । 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण सर्नयमाविीको सर्नयम १८ मा र्नेपािमा रहेका कवदेशीको कुरै्न व्यजिगत घटर्ना दताय गरे्न 
परे्न भएमा सर्निको राहदासर्न वा राकियता खिेुको प्रमाण, व्यजिगत घटर्ना भएको प्रमाणीत हरु्ने कागिात वा कववरण र 
र्नेपािमा कुटसर्नसतक सर्नयोग रहेको मिुकुको कवदेशी र्नागररक भए त्यस्तो सर्नयोगको सिफाररि िमेत िंिग्र्न राजख सर्नवेदक 
बिोबाि गरेको स्थार्नको स्थासर्नय पजिकासधकारी िमक्ष सर्नवेदर्न आएमा आवश्यक िाचँबझु गरर व्यजिगत घटर्ना दताय 
गर्नुयपरे्न हनु्र् । 

७. कवदेशमा िजन्मएको बच्चाको िन्म दताय किरी गर्नय िककन्र् । 

 ऐर्नको दफा दफा १८ को उपदफा २ अर्निुार कवदेशमा बच्चा िजन्मएमा िम्बजन्ध देशमा रहेको र्नेपािी दतुावािबाट उि 
बच्चा िजन्मएको प्रमाण प्रमाजणत गरी र्नेपाि आएको ३५ ददर्न सभत्र स्थायी ठेगार्ना रहेको स्थासर्नय वडामा गई दताय गराउर्न 
िककन्र् । 

८. कारागारमा िजन्मएको बच्चाको िन्म दताय िम्बजन्ध व्यवस्थािः 
 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम १६ को उपसर्नयम १३ अर्निुार प्रचसित कार्नरु्न बमोजिम 

कारागारमा ििाय भोगी रहेको मकहिाबाट कारागारमा िन्मेको बच्चाको िन्म दतायको िासग िम्बजन्धत कारागार कायायिय 
माफय त िूचर्ना ददर्न िककर्नेर् र यिरी िूचर्ना ददइएकोमा कारागार कायायियको प्रमखुिे त्यस्तो िूचर्ना फाराम प्रमाजणत गरी 
िम्बजन्धत पजिकासधकारीको कायायियमा पठाउर्नपुरे्नर्  । यि बच्चाको िन्म दतायको िासग कववरण प्रमाजण भई आएमा 
िम्बजन्धत व्यजिको स्थायी ठेगार्ना रहेको स्थासर्नय पजिकासधकारीिे त्यस्तो बच्चाको िन्म दताय गर्नुय परे्नर् । ( राकिय 
पररचयपत्र तथा पजिकारण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम १७ को उपसर्नयम ६) 

९. धमय पतु्र वा धमयपतु्रीको िन्म दताय िम्बजन्ध व्यवस्थािः 
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 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम २५ अर्निुार प्रचसित कार्नरु्न बमोजिम धमयपतु्र वा धमयपत्री 
राख्न ेव्यजििे िन्म दतायको िासग स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियमा अर्निूुची २७ बमोजिमको ढाचाँमा पसत, पजि दवैुको 
तफय बाट धमयपतु्र वा धमयपतु्री राजखएकोमा दवैु उपजस्थत भै िूचर्ना दताय गर्नुय परे्नर् , यिरी िूचर्ना दताय भएपसर् स्थासर्नय 
पजिकासधकारीिे आवश्यक िाचँबझु गरी उपयिु देजखएमा अर्निूुची २८ बमोजिमको दताय ककताबमा असभिेख राजख अर्निूुची 
२९ बमोजिमको प्रमाणपत्र िारी गर्नयपरे्न व्यवस्था रहेता पसर्न मिुकुी देवार्नी िंकहता २०७४ को पररच्रे्द ८ मा रहेको 
धमयपतु्र वा धमयपत्री िम्बजन्ध व्यवस्था तथा पररच्रे्द ९ मा रहेको अन्तरदेशीय धमयपत्र वा धमयपत्री िम्बजन्ध व्यवस्था 
िमेतिाई ख्याि गरर धमयपतु्र धमयपत्रीको िन्म दताय गदाय स्थासर्नय पजिकासधकारीिे असर्नवायय तपसििको कागिातहरु खोज्र्न ु
परे्न देजखन्र् । 

o धमयपतु्र वा धमयपतु्री राख्न ेिम्बजन्ध अदाितिे ददएको अर्नमुसतपत्र तथा सर्नणययको प्रसतसिपी 
o अर्निूुची २७ बमोजिमको ढाचाँमा सर्नवेदर्न  

o धमय बाब,ु धमय आमाको र्नामररकता प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी 
o कवदेशी भएमा बाब ुआमाको राहदार्नी प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी 

१०. अर्नाथ वा अिहाय बािबासिकाको िन्म दताय िम्बजन्ध व्यवस्थािः 
 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम १६ को उपसर्नयम २ मा िन्मको िूचर्ना ददर्ने कतयव्य 

भएको व्यजि र्नभएको अवस्थामा िम्बजन्धत व्यजिको प्रचसित कार्नरु्न बमोजिमको िंरक्ष वा माथवरिे वा त्यस्तो व्यजि 
र्नभएको स्थासर्नय तहको िम्बजन्धत वडाको वडा अध्यक्षिे िूचकको रुपमा स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियमा िूचर्ना 
ददई अर्नाथ वा अिहाय बािबासिकाको िन्म दताय गराउर्न िक्र्नेर्र्न । 

११. बाि कववाह वा बहकुववाहबाट बच्चा िजन्मएमा बच्चाको िन्म दताय िम्बजन्ध व्यवस्थािः 
 बाि कववाह तथा बहकुववाह स्वतिः बदर हरु्ने कववाह हरु्न ।  

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण ऐर्न २०७६ को दफा २१ को उपदफा ३ अर्निुार कुरै्न कुरािे स्वतिः बदर हरु्ने कववाहको 
पररमाणबाट िजन्मएका जशशकुो िन्म दताय गर्नुय परे्न कवर्यिाई प्रसतकुि अिर पारे्न रै्र्न । 

 यि हेदाय बाि कववाह वा बह ुकववाह तथा अन्य स्वतिः बदर हरु्ने कववाह तथा कववाह बदर गराएमा कववाहको पररमाण स्वरुप 
िजन्म िकेको वा कुरै्न परुुर्िंगको शाररररक िम्पकय बाट मकहिािे गभयधारण गरी जशश ुिजन्मएको प्रमाजणत भएको अवस्थामा 
बच्चाको िन्म दताय गरर दददाँ कुरै्न प्रसतकुि अिर परे्नरै्र्न । त्यस्ता प्रकारको िन्म दताय गराउदाँ तपसििको कागिातहरु 
आवश्यक िंग्िर्न गराउर्न ुपरे्न देजखन्र् । 

o आमा बाब ुदवैु िूचर्ना भै भरेको अर्निूुची १० बमोजिमको िूचर्ना फाराम 

o बाब,ु आमा दवैुको र्नागररकता प्रमाणपत्र वा राकियता खलु्र्ने अन्य प्रमाण 

o जशश ुिन्मेको प्रमाजणत गरे्न असधकारी सर्नकायको प्रमाणपत्र िस्तौ स्वस्थय िंस्थाबाट िारी िन्म प्रसतवेदर्न वा प्रहरी 
ररपोट आदद 

o आवश्यकता अर्निुार अन्य कागिातहरु 

१२. कव.ि. २०६३ िािमा िन्मको आधारमा र्नेपािी र्नागररकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका र्नेपािी र्नागररकका िन्तार्नहरुको िन्म दताय 
गरे्न िम्बजन्ध व्यवस्था 

 िजघंय मासमिा तथा स्थासर्नय कवकाि मन्त्राियको चं. रं्न. ८११, समसत २०७०।१।२२ को पररपत्रिे २०६३ िािमा िन्मको 
आधारमा र्नागररकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका र्नेपािी र्नागररकका िन्तार्नहरुको िन्म  दताय गर्नय आधार प्रदार्न गरेको देजखन्र् 
। िन्म दताय गर्नय िककन्र् । 

ख. कववाह दतायिः 
१३. कववाह दतायिः 
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 प्रचसित कार्नरु्न बमोजिम २० वर्य उमेर पूरा भई बैवाकहक िम्बन्ध कायम भएका परुुर् र मकहिािे स्थासर्नय पजिकासधकारीको 
कायायियमा पसत पजिको रुपमा स्वीकार गरी गररएको घटर्ना दताय रै्न कववाह दताय हो ।  

१४. कववाह दताय गर्नय आवश्यक कागिातहरुिः 
 दिुाह, दिुाहीको र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी वा राकियता खलु्र्ने कागि 

 दिुाहा , दिुाही दवैुको हािै जखचेको पाियपोटय िाइि फोटो २ थार्न 

 यदद अदाितबाट र्नाता कायम भएको अवस्थामा वा दिुाहा वा दिुाहीमध्ये कुर्ने एक र्नभएमा अदाितबाट भएको र्नाता 
कायमको कागत पेश गर्नुयपरे्नर् । 

१५. कववाह दतायको िूचकिः 
 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण ऐर्न २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड ग अर्निुार कववाहको िूचक पसत 

, पजि दवैु  

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण ऐर्न २०७६ को दफा १८ को उपदफा ३ अर्निुार पसत पजि मध्ये कुरै्न एक उपजस्थत 
हरु्न र्निकेमा अर्नपुजस्थत भएको पक्षको असधकृत वाररिर्नामा सिई कववाह दताय दताय गराउर्न िककन्र् । 

१६.   कववाह दताय र्नभई पसत वा पजि वेपत्ता भएमा कववाह दताय गरे्न िम्बजन्ध व्यवस्थािः  

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण सर्नयमाविीको सर्नयम १७ को उपसर्नयम ४ मा अर्निुार व्यजि बेपत्ता भएको वा र्नाता 
कायम भएको अवस्थामा व्यजिगत घटर्ना दताय गर्नुय परे्न अवस्था भएमा िम्बजन्धत सर्नकायबाट त्यस्तो व्यहोरा प्रमाजणत भए 
पर्ी मात्र स्थासर्नय पजिकासधकारीिे अन्य ररत पयुायई व्यजिगत घटर्ना दताय गर्नुय परे्नर् । 

 मासथ उल्िेजखत व्यवस्थाको आधारमा कववाह दताय र्नभई पसत वा पजि वेपत्ता भएमा अदाितबाट पसत पजिको र्नाता कायम 
भएको सर्नणययको आधारमा कववाह दताय गराउर्न िककन्र् । 

१७. पसत वा पजििे कववाह दताय गर्नय इन्कार गरेमा कववाह दताय गरे्न िम्बजन्ध व्यवस्थािः 
 किैिे कववाह दताय गर्नय इन्कार गरेमा, पसत वा पजि मध्ये पीसडतिे जिल्िा अदाितमा उपजस्थत भई पसत पजिको र्नाता 

कायम गरी पाउ भसर्न सर्नवेदर्न ददर्नपुरे्नर् । िो सर्नवेदर्नको आधारमा अदाितिे गरेको सर्नणयय अर्निुार कववाह दताय गर्नय 
िककन्र् । 

१८. कवदेशी र्नागररक र र्नेपािी र्नागररक बीच भएको कववाह िम्बन्धमा भएको व्यवस्थािः 
 समसत २०७८।११।४ गते र्नेपाि रािपत्रमा प्रकाजशत राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण ( पकहिो िंिोधार्न) सर्नयमाविी 

२०७८ िे गरेको िंिोधार्न अर्निुार कवदेशी र र्नेपािी र्नागररक बीच कवदेशमा भएको कववाह दताय गर्नुय परेमा कववाह भएको 
मिुकुको प्रचसित कार्नरु्न बमोजिम कववाह भएको दताय प्रमाणपत्र र कन्ििुर िेवा कवभाग वा र्नेपाि जस्थत िम्बजन्धत 
मिुकुको कुटर्नीसतक सर्नयोग वा िम्बजन्धत मिुकुमा रहेको कुटर्नीसतक सर्नयोगबाट भएको प्रमाजणकरण िकहत यि सर्नयम 
बमोजिम िूचर्ना ददर्न ुपरे्नर् । 

o तर र्नेपाि प्रवेश गर्नय सभि आवश्यक र्नपरे्न मिुकुको मकहिा र र्नेपािी र्नागररकबीच भएको कववाहको हकमा 
कववाह भएकव यककर्न हरु्ने प्रमाण राखी िूचर्ना ददर्न िककर्नेर् र यिरी िूचर्ना ददइएकोमा िम्बजन्धत स्थासर्नय 
पजिकासधकारीिे कववाह भएको यककर्न गरी कववाह दताय गररददर्न िक्र्नेर् ।भसर्नएको देजखन्र्  

 यि हदाय तपसििको कागिात िकहत पेश हरु्न आएमा कवदेशी र्नागररक र र्नेपािी र्नागाररक बीच कववाह दताय गर्नय िककर्ने 
देजखन्र् । 

o र्नेपाि प्रवेश गर्नय सभिा आवश्यक परे्न मिुकुको मकहिा र र्नेपािी र्नागररकबीच भएको मिुकुमा भएको कववाहको 
हकमा कववाह दताय गर्नुय परेमा मिुकुको प्रचसित कार्नरु्न बमोजिम कववाह भएको दताय प्रमाणपत्र र कन्ििुर िेवा 
कवभाग वा र्नेपाि जस्थत िम्बजन्धत मिुकुको कुटर्नीसतक सर्नयोग वा िम्बजन्धत मिुकुमा रहेको कुटर्नीसतक 
सर्नयोगबाट भएको प्रमाजणकरण कागिात र अदाितबाट भएको दताय कववाहको प्रमाणपत्र वा र्नाता कायमको 
प्रमाणपत्र तथा सर्नणययको प्रसतसिपी 
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o र्नेपाि प्रवेश गर्नय सभिा आवश्यक र्नपरे्न मिुकुको मकहिा र र्नेपािी र्नागररकबीच भएको मिुकुमा भएको कववाहको 
हकमा कववाह दताय गर्नुय परेमाकववाह भएको यककर्न हरु्ने कागिात  

o र्नेपािी र्नागररकता प्रमाणपत्र तथा राकिय खलु्र्ने अन्य कागिात 

o अर्निूची १२ बमोजिमको िूचर्ना 
o दिुाहा , दिुाही दवैुको हािै जखचेको पाियपोटय िाइि फोटो २ थार्न 

१९. बाि कववाह वा बहकुववाह दताय गरे्न िम्बजन्ध व्यवस्था 
 मिुकुी देवार्नी िंकहता २०७४ िे समसत २०७५।५।१ गतेपसर् भएको बाि कववाह तथा बह ुकववाह कार्नरु्नतिः स्वतिः 

बदर हरु्ने हदुाँ कववाह दताय गर्नय समल्दैर्न ।  

 बाि कववाह गरेका केटा केटी दवैु उमेर २० बर्य परुा भएपसर् कववाह मिुर गरी आएमा कववाह दताय गर्नय 
िककन्र् । 

 केजन्िय पजिकारण कवभागको समसत २०७५।७।२८, चं. रं्न. १९४ को सर्नदेशर्न काययन्वय गर्नय िम्बन्धमा प्राप्त 
पत्र िाथ िंिग्र्न राजखएको कार्नरु्न न्याय तथा िंिदीय मासमिा मन्त्राियको समसत २०७५।६।२४, चं.रं्न. १८ 
को कार्नरु्नी राय िम्बन्धको पत्र अर्निुार समसत २०७५ भाि १ गते भन्दा अगासडको बाि कववाह र बह ु
कववाहको हकमा त्यस्तो व्यहोरा प्रमाजणत भएमा दताय गर्नय समल्र् । 

 समसत २०७५।५।१ गतेपसर् भएको बाि कववाह तथा बह ुकववाह कार्नरु्नतिः स्वतिः बदर हरु्ने हदुाँ कववाह दताय 
गर्नय समल्दैर्न । तथा समसत २०७५।५।१ गते भन्दा अजघ भएको बाि कववाह तथा बह ुकववाह भएको प्रमाजणत 
भई आएमा दताय गर्नय समल्र् । 

ग. िम्बन्ध कवच्रे्दिः 
 बैवाकहक िम्बन्धको अन्त्य भएको अवस्थामा िम्बन्ध कवच्रे्द दताय गररन्र् । 

२०. िम्बन्ध कवच्रे्द दताय गर्नय के कस्ता कागिपत्र आवश्यक पदयर्र्न । 

 िूचर्ना िकहर्ाप िकहतको फाराम, 

 िूचर्नाको र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी, 
 अदाितबाट िम्बन्ध कवच्रे्द भएको फैििाको प्रसतसिपी,  
 िम्बन्ध कवच्रे्दको िूचर्ना अर्निूुची १३ बमोजिम 

 कवदेशजस्थत अदाितबाट भएको फैििाको हकमा कुटर्नीसतक सर्नयोगबाट प्रमाजणत भएको अंग्रिेी भार्ाको अर्नवुादिाई र्नोटरी 
पजलिक वा कन्ििुरबाट प्रमाणीकरण गरेको िक्कि प्रसत। 

२१. िम्बन्ध कवच्रे्द दताय िूचक को को हनु्र्र्न ्। 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण ऐर्न २०७६, को दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड ग िम्बन्ध कवच्रे्दको िूचर्ना 
िम्बन्ध कवच्रे्द भएको िम्बजन्धत व्यजिमध्ये कुरै्न एकिे, 

२२. िम्बन्ध कवच्रे्द गरी आमािँग रहेका बच्चाको िन्म दताय आमाको स्थायी ठेगार्नामा गर्नय समल्र् या समल्दैर्न । 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम १६ को उपसर्नयम ९ अर्निुार बाब ुआमाको िम्बन्ध भई 
आमाको स्थायी ठेगार्ना फरक भएका आमािँग रहर्ने र्ोरार्ोरीको व्यजिगत घटर्ना दताय गर्नय आमाको स्थायी ठेगार्ना भएको 
स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियमा िूचर्ना ददर्न िककर्नेर् । यिरी िूचर्ना दददाँ बाब ु तफय को स्थायी ठेगार्ना भएको 
स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियबाट त्यस्तो व्यजिगत घटर्ना दताय भए वा र्नभएको व्यहोरा बझु्र्न ुपरे्नर् ।  

 अतिः िम्बन्ध कवच्रे्द भई आमािँग रहेको बच्चाको िन्म दताय आमाको स्थायी ठेगार्नामा गर्नय तपसििको कागिात िकहत 
पेश हरु्न आएमा दताय समल्र् तर त्यिको सर्नजम्त बाबकुो स्थायी ठेगार्नामा िन्म दताय र्नभएको एककर्न गर्नुयपर्य । 

o िम्बन्ध कवच्रे्दको प्रमाणपत्र 

o आमा तथा बाबकुो र्नागररकता प्रमाणपत्र प्रसतसिपी 
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o बाबकुो स्थायी ठेगार्नाबाट िन्म दताय र्नभएको प्रमाजणत पत्र 

o अर्निूुची अर्निुारको सर्नवेदर्न 

२३. पजि रहेको स्थायी ठेगार्नामा िम्बन्ध कवच्रे्द दताय गर्नय समल्र् वा समल्दैर्न । 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण सर्नयमाविीको सर्नयम १६ को उपसर्नयम ६ अर्निुार प्रचसित कार्नरु्न बमोजिम िम्बन्ध 
कवच्रे्द भएकी मकहिािे व्यजिगत घटर्ना दताय गर्नय सर्निको हािको स्थायी ठेगार्ना भएको स्थासर्नय पजिककधकारीको 
कायायियमा िूचर्ना ददर्न िक्र्नरे् । उपसर्नयम ८ मा उपसर्नयम ७ बमोजिम िूचर्ना प्राप्त भएमा िम्बजन्धत स्थासर्नय 
पजिकासधकारीको कायायियिे त्यस्तो मकहिाको पसत तफय को स्थायी ठेगार्ना भएको स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियबाट 
व्यजिगत घटर्ना दतायको कववरण माग गर्नुय परे्नर् ।  

 अतिः िम्बन्ध कवच्रे्द पश्चात पजिक रहेको स्थायी ठेगार्नामा िम्बन्ध कवच्रे्द दताय गर्नय तपसििको कागिात िकहत पेश 
हरु्न आएमा दताय गर्नय समल्र्  तर पसत तफय को स्थायी ठेगार्ना रहेको पजिकासधकारी काययियमा िम्बन्ध कवच्रे्द दताय 
र्नभएको एककर्न गर्नुयपदयर् । 

o दवैुको र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी 
o अदाितको सर्नणययको प्रसतसिपी 
o अर्निूुची अर्निुारको सर्नवेदर्न 

o पसत तफय को स्थायी ठेगार्ना भएको पजिकासधकारीको कायायियमा उि िम्बन्ध कवच्रे्द दताय र्नभएको प्रमाजणत 
पत्र  

२४. कवदेशी अदाितबाट िम्बन्ध कवच्रे्द भएको आधारमा िम्बन्ध कवच्रे्द दताय गरे्न िम्बन्धमा भएको व्यवस्था 
 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण ऐर्न२०७६ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम िम्बन्ध कवच्रे्दको िूचर्ना दताय गदाय 

िो िम्बन्धमा अदाितबाट भएको सर्नणयय िमेत हेरी दताय गर्नुय परे्नर् भसर्नएको र् । 

 मिुकुी देवार्नी िंकहत २०७४ को भाग ६ सर्निी अन्तरराकिय कार्नरु्न िम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७०६ मा कवदेशमा भएको 
िम्बन्ध कवच्रे्दिे मान्यता पाउर्ने व्यवस्था अर्निुार र्नेपािी र्नागररकहरु बीच वा र्नेपािी र्नागररक र कवदेशी बीच कवदेशमा 
िम्बन्ध कवच्रे्द भएकोमा िम्बन्ध कवच्रे्द भएको मिुकुको कार्नरु्न बमोजिम त्यस्तो िम्बन्ध कवच्रे्द भएको  रहेर् भर्ने 
त्यस्तो िम्बन्ध कवच्रे्दिे र्नेपािमा कार्नरु्न बमोजिम मान्यता पाउर्नेर् र त्यस्तो कायायन्वयर्न हरु्न िक्र्नेर् । भसर्न उल्िेख 
गररएको देजखन्र् । 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण कवभागको समसत २०७८।८।३ , चं.रं्न. ८५४ को िम्बन्ध कवच्रे्द दताय िम्बन्धमा प्राप्त 
पत्रमा उल्िेजखत व्यहोरा प्रस्ततु कवर्यमा राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण ऐर्न, २०७६ को दफा १९ मा (२ ) बमोजिम 
िम्बन्ध कवच्रे्दको िूचर्ना दताय गदाय िो िम्बन्धमा अदाितबाट भएको सर्नणयय िमेत हेरी गर्नुय परे्नर् भन्ने उल्िेख भएको 
र् । िो िम्बन्धमा र्नेपािी र र्नेपािी बीच वा र्नेपािी र कवदेशी र्नागररकको कवदेशमा िोही मिुकुको कार्नरु्न बमोजिम 
िम्बन्ध कवच्रे्दको आधारमा र्नेपर्निमा िम्बन्ध कवच्रे्द दताय गर्नय िम्बजन्धत व्यजििे स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियमा 
सर्नवेदर्न पेश गरे्न गरेको र िोही अर्निुार तहाँबाट त्यस्ता प्रकारका िम्बन्ध कवच्रे्द दताय गर्नय समल्र्ने वा र्नसमल्र्ने िम्बन्धमा 
सर्नदेशर्न माग गरी कवभागमा पत्रहरु आउर्ने गरेका र्र्न । 

उल्िेजखत िन्दभयमा कवदेशमा िम्बजन्धत देशको कार्नरु्न बमोजिम हरु्ने िम्बन्ध कवच्रे्दको र्नेपािको उल्िेजखत कार्नरु्न बमोजिम 
िम्बन्ध कवच्रे्द दताय गर्नय दकुवधा देजखएमा मिुकुी देवार्नी िंकहता २०७४ को दफा ७०६ बमोजिम अन्य मिुकुमा िोही 
देशको कार्नरु्न बमोजिम भएको िम्बन्ध कवच्रे्द प्रमाणपत्रिाई िम्बजन्धत देशको र्नेपािी दतुावाि वा सर्नयोगबाट उि 
प्रमाणपत्रको आसधकाररकता प्रमाजणत भई आएमा वा िम्बजन्धत देशमा र्नेपािी दतुावाि वा सर्नयोग र्नभएमा र्नेपािको 
कन्ििुर िेवा कवभागबाट प्रमाणपत्रको आसधकाररकता प्रमाजणत भई आएमा कार्नरु्न बमोजिम िम्बन्ध कवच्रे्द दताय हरु्न समसत 
२०७८।८।२ को सर्नणययार्निुार अर्नरुोध र् । 
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 अतिः कवदेशी अदाितबाट िम्बन्ध कवच्रे्द भएको आधारमा िम्बन्ध कवच्रे्द दताय हरु्न तपसििको कागिात िकहत आएमा 
दताय गर्नुय समल्र्नेदेजखन्र् । 

o दवैुको र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी 
o अर्निूुची अर्निुारको सर्नवेदर्न 

o कवदेशजस्थत अदाितबाट भएको फैििाको हकमा दतुावाि वा कुटर्नीसतक सर्नयोगबाट आसधकाररता प्रमाजणत भएको 
अंग्रिेी भार्ाको अर्नवुादिाई र्नोटरी पजलिक वा कन्ििुरबाट प्रमाणीकरण गरेको िक्कि प्रसत। 

घ. बिाईिराई दतायिः 
 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण ऐर्न २०७६ को २ को खण्ड ञ अर्निुार बिाईिराई भन्नािे र्नेपािसभत्र एक स्थासर्नय तहाबाट अको 

स्थासर्नय तहको क्षेत्रमा वा एउटै स्थासर्नय तहको एक वडाबाट अको वडामा स्थायी रुपमा बिाईिारे्न काम िम्झार्नपुदयर् र िो शलदिे 
कवदेशमा बिाई िरी िार्ने वा कवदेशबाट बिाई िरी र्नेपािमा आउर्ने कायय तथा एक िय अिी ददर्न भन्दा बढी अवसधको िागी अस्थायी 
रुपमा बिाई िरे्न कायय िमेतिाई िर्नाउँर् ।  

 यस्ता प्रकारको घटर्ने घटर्नाहरुिाई स्थासर्नय पजजिकासधकारीको कायायियमा गएर दताय गराउर्ने काययिाई रै्न बिाईिराई दताय भसर्न 
िम्झर्नपुर्य । 

 बिाई िराईिे उदगाम स्थि तथा गन्तव्य स्थि दवैु ठाउँको िर्निंख्याको कवतरणमा प्रभाव परेको हनु्र् । त्यिैिे दवैु स्थिमा रै्न िो 
बिाईिराई िम्बजन्ध घटर्ना असर्नवायय दताय गराउर्न ुर िोको प्रमाण सिर्न ुिबै र्नागररकको कतयव्य हरु्न आउर् । 

२५. बिाई िराई दताय गर्नय आवश्यक कागिातहरु के के हरु्न  

 बिाई िराई गरी िादाँ वा आउदाँ आवश्यक परे्न कागिात देहाए अर्निुार र्र्न । 

o िादाँ 
 िूचकको र्नागररकताको प्रमाणपत्र, 
 १६ बर्य मसुर्नका बािबासिकाको हकमा िन्म दतायको प्रमाणपत्र र १६ बर्य भन्दा मासथको िदस्यको 

हकमा र्नागररकता र र्नागररकता र्नभएको िन्म दतायको प्रमाणपत्र 

 अर्निूची १४ बमोजिमको िगत हस्तान्तरण फाराम 

o बिाईिराईको िगत हस्तान्तरण फाराम ददर्न ु पूवय स्थासर्नय पजिकासधकारीिे पररवारका िम्पूणय िदस्यको हाि 
िम्मको िबै खािे घटर्ना दताय गराउर्न ुपदयर् । 

o आउदाँ 
 घरमिुी वा िूचकको र्नागररकता 
 िगत हस्तान्तरण फाराम ( हस्तासिजखत िगत हस्तान्तरण फाराम भरेको भए िम्पूणय िदस्यहरुको 

र्नागररकता वा र्नागररकता र्नभए िन्म दताय को प्रसतसिपी ) 

२६.  अर्निूुची १४ बमोजिमको ढाचाँमा बिाईिराईको िगत हस्तान्तरण फाराम िारी भए पश्चत घटेका     घटर्नाहरु दताय 
कहा गरे्न । 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम १९ को उपसर्नयम ३ मा अर्निूुची १४ बमोजिम िगत 
हस्तान्तरण फाराम िारी भएपसर् घटेका व्यजिगत घटर्ना बिाई िरी आउर्ने स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियिे दताय 
गर्नुय परे्नर् । 

 व्यजि बिाईिराई िादाँ स्थासर्नय पजिकासधकारीिे बिाई िराई दताय गदाय िम्बजन्धत व्यजिको पररवारका िदस्यको 
व्यजिगत घटर्ना दताय भए र्नभएको यककर्न गरे्न र्नभएको भए िम्पूणय घटर्ना दताय गरर त्यि पश्चत बिाईिराई दताय गरर 
िगत हस्तान्तरण फाराम िारी गरे्न । 

 िागत हस्तान्तरण फाराम िारी भए पश्चत घटेका िम्पूणय घटर्ना दताय गरे्न कतयव्य आउर्ने स्थार्नको पजिकासधकारीको 
कायायियको हरु्नेर् । 
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ङ. मतृ्य ुदतायिः 
२७. मतृ्यदुताय गर्नय आवश्यक कागिातहरुिः 

 मतृकको र्नागररकताको प्रमाणपत्र  वा िन्म दतायको प्रसतसिपी 
 िूचकको िकहर्ाप िकहतको अर्निूुची ११ बमोजिम िूचर्ना फाराम, 

 िूचकको र्नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी, 
 मतृक कवदेशी भएमा िूचक र मतृकको राहदार्नी, प्रवेशाज्ञ तथा सर्नि त्यि वडामा बिोबाि गरररहेको प्रमाण र िम्बजन्धत 

मिुकुको र्नेपाि जस्थत कुटर्नीसतक सर्नयोगको सिफाररि 

 स्वास्थय िंस्थामा मतृ्य ुभएमा त्यि िंस्थाको मतृ्य ुप्रसतवेदर्न वा प्रमाण आवश्यक पदयर् । 

 र्नेपािी र्नागररकको कवदेशमा मतृ्य ुभएमा िम्बजन्धत मिुकुजस्थत र्नेपािी सर्नयोगबाट प्रमाजणत कागिात िाथै आवश्यक भएमा 
िियसमर्न मचुलु्क वा अन्य आसधकाररक कागिात िकहतको प्रमाणको आधारमा िूचकिे पेश गरे अर्निुार मतृ्यदुताय गर्नय 
िककर्ने र् ।  

२८. र्नेपािमा मतृ्य ुभएको कवदेशी र्नागररकको मतृ्य ुदताय िम्बजन्ध व्यवस्थािः 
 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण ऐर्न २०७६ को दफा १९ को उपदफा ६ बमोजिम तपसिि अर्निुारिे प्रमाण िकहत 

सर्नि बािोबाि गरर रहेको पजिकासधकारी िमक्ष िूचर्न फाराम पेश हरु्न आएमा दताय गर्नय समल्र् । 

o मतृकको राकियता खलु्र्ने कागिात, 

o प्रहरी प्रसतवेदर्न, 

o अस्पातिमा मतृ्य ुभए िो को प्रसतवेदर्न 

o र्नेपाि जस्थत िम्बजन्धत कवदेशी सर्नयोगको प्रमाजणत कागिात वा सिफाररि  

o आवश्यकता अर्निुार अन्य कागिातहरु 

२९. बेपत्ता भएको र्नागररकको मतृ्य ुदताय गरे्न िम्बजन्ध व्यवस्थािः 
 मिुकुी देवार्नी िंकहता २०७४ को दफा ४० को उपदफा ४ अर्निुार कुरै्न व्यजि सबर्ना िूचर्ना बेपत्ता भएको वा कुरै्न कवपद 

वा दघयटर्नामा परेको िे सर्निको मतृ्यकुो िम्बन्धमा न्याकयक घोर्ण गरी पाउँ भसर्न त्यस्तो व्यजि बेपत्ता भएको वा मतृ्य ु
भएको समसत, ठेगार्ना, कारण र आधार िकहत खिुाई िरोकारवािा व्यजििे सर्नवेदर्न ददएमा अदाितिे िबतु प्रमाण बझुी 
त्यस्तो व्यजिको िम्बन्धमा मतृ्यकुो न्याकयक घोर्णको आदेश गर्नय िक्र्नेर् । 

 अतिः राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम १७ को उपसर्नयम ४ अर्निुार बेपत्ता व्यजिको मतृ्य ु
दताय गर्नुयपदाय तपसििको कागिात पेश गर्नुयपरे्न देजखन्र् । 

o मतृकको र्नागररकताको प्रमाणपत्र  वा िन्म दतायको प्रसतसिपी 
o िूचकको िकहर्ाप िकहतको अर्निूुची ११ बमोजिम िूचर्ना फाराम, 

o िूचकको र्नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी, 
o अदाितिे त्यस्तो व्यजिको िम्बन्धमा मतृ्यकुो न्याकयक घोर्ण गरेको आदेश वा सर्नणययको प्रसतसिपी 
o आवश्यकता अर्निुार प्रहरी प्रसतवेदर्न तथा अन्य कागिातहरु माग्र्न िक्र्नेर् । 

३०.  व्यजिगत घटर्ना व्यजिको स्थायी ठेगार्ना भन्दा फरक स्थार्नमा घटेमा त्यस्ता स्थार्नमा िो घटर्ना दताय गर्नय िककर्न े कक 
 र्निककर्ने हो । 

 राकिय पररचयपत्र तथा पजिकरण सर्नयमाविी २०७७ को सर्नयम १६ को उपसर्नयम ११ अर्निुार व्यजिगत घटर्ना स्थायी 
ठेगार्ना भन्दा फरक स्थार्नमा घटेको भए िम्बजन्धत िूचकिे त्यस्तो घटर्ना घटेको स्थार्नको स्थासर्नय पजिकासधकारीको 
कायायियमा व्यजिगत घटर्ना दतायको िासग िूचर्ना ददर्न िक्र्नरे् । उपसर्नयम १२ मा िूचर्ना प्राप्त भएमा त्यस्तो स्थासर्नय 
पजिकासधकारीको कायायियिे िम्बजन्धत व्यजिको स्थायी ठेगार्ना भएको स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियमा त्यस्तो 
व्यजिगत घटर्ना दताय भए र्नभएको बझुी यककर्न गर्नुय परे्नर् । त्यस्तै सर्नयम १७ को उपसर्नयम ५ मा सर्नयम १६ को 
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उपसर्नयम ११ बमोजिम िूचर्ना दताय भई िो सर्नयमको उपसर्नयम १२ बमोजिम बझु्दा िम्बजन्धत व्यिको स्थायी ठेगार्ना 
भएको स्थार्नको स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियमा त्यस्तो व्यजिगत घटर्ना दताय र्नभएको यककर्न भएमा िूचर्ना प्राप्त 
भएको स्थार्नको स्थासर्नय पजिकासधकारीिे िो व्यजिगत घटर्ना दताय गरी िोको िार्नकारी िम्बजन्धत व्यजिको स्थायी 
ठेगार्ना रहेको स्थार्नको स्थासर्नय पजिकासधकारीको कायायियमा पठाउर्न ुपरे्नर् । 

 अतिः व्यजिगत घटर्ना व्यजिको स्थायी ठेगार्ना भन्दा फरक स्थार्नमा घटेमा त्यस्तो स्थार्नमा िो घटर्ना दताय दताय गर्नयको  
िासग अर्निूुचीको िाथमा तपसििको कागिात िंिग्र्न राजख गर्नय िककन्र् । 

o िूचकको र्नागररकताको प्रसतसिपी 
o घटर्ना घटेको प्रमाजणत गरे्न असधकारी कागिात 

o िम्बजन्धत व्यजिको स्थायी ठेगार्ना भएको पजिकासधकारीको कायायियमा त्यस्तो घटर्ना दताय र्नभएको असधकारी 
पत्र 

o आवश्यकता अर्निुार अन्य कागिातहरु  

३१. किैिे व्यजिगत घटर्ना दतायको प्रमाणपत्र प्रासप्तको िासग झटु्ठा कववरण पेश गरेर वा त्यिको िासग गित वा झटु्ठा कागिात 
तयार गरेर व्यजिगत घटर्ना दतायको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको खण्डमा दण्ड ििाय िम्बन्ध भएको व्यवस्थािः 

 राकिय पररचयप तथा पजिकरण ऐर्न २०७६ को ४१ दफा मा किरु र ििाय िम्बजन्ध व्यवस्था गरेको देजखन्र् । 

 िोही दफा को उपदफा ३ बमोजिम व्यजिगत घटर्ना दतायको प्रमाणपत्र प्रासप्तको िासग झटु्ठा कववरण पेश गरेर वा त्यिको 
िासग गित वा झटु्ठा कागिात तयार गरेर व्यजिगत घटर्ना दतायको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको खण्डमा किरु गरे्न व्यजििाई 
दईु बर्य देजख पाँच बर्य िम्म कैद र बीि हिार रुपैया देजख पचाि हिार रुपैया िम्म िररवार्न हरु्नेर् । 

 
व्यजिगत घटर्ना दताय िम्बजन्ध थप िार्नकारीको िासग 

राकिय पररचयपत्र तथा पजिकारण कवभाग              सियारी गाउँपासिका  

सिंहदरवार, काठमाडौँ                     िामाजिक िरुक्षा तथा पजिकारण इकाई 

िम्पकय  रं्न। ०१४२०००१६    ९८५७०३८५२५, ९८०४४३९८६६  

Email:vital@donidcr.gov.np        panjikaran.siyarimun@gmail.com 
Website;www.donidcr.gov.np    facebookpage:panjikaran@siyari 
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