
अनुसूची -४ 

(ननयम ५ सँग सम्बनधित) 

नििाहको सूचना फाराम

 

(सूचकले भने) 

श्री स्थानीय पञ्जीकानिकारीज्यू, 

िडा नं. ..........., ...................... गा. पा. / न.पा. 

.............. निल्ला, .................... प्रदशे  

महोदय, 

ननम्न नलनित नििरण िुलाई नििाहको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार नििाह दताा गरी पाऊँ ।  

१. नििाहको नििरण 

नििाहको दकनसमः सामानिक परम्परा अनुसार  नििाह दताा ऐन, २०२८ अनुसार   मलुुकी देिानी (संनहता) 

ऐन, २०७४ अनुसार  

नििाह भएको नमनतःनि.सं. मा (साल-मनहना-गते) 

ई.सं. मा (गते-मनहना-साल) 

नििाह सम्पन्न भएको स्थान 

प्रदशे    गा. पा./न.पा.                  िडा नं. 
 

 सडक / मागा     गाउँ / टोल                          घर नं. 
 

 

निदशेमा नििाह भएमा (नेपालीमा: दशे,प्रदशे, स्थानीय ठेगाना) 

 

 

 

निदशेमा नििाह भएमा ठेगाना (In English: District, Province/State, Local Address) 

 

 

२. दलुहा दलुहीको नििरण 

 दलुहाको नििरण दलुहीको नििरण 

 नाम (नपेालीमा) 

पनहलो नाम   

बीचको नाम   

थर   

Name (In English) 

First Name   

Middle Name   

Surname   

िधम नमनत 

नि.सं. मा (साल-मनहना-

गते) 

  

ई.सं. मा (गते-मनहना-साल)   

पूिा िैिानहक नस्थनत   

नागररकता प्रमाण पत्र न.ं/ 

िधम दताा नं. 

  

 

 

दलुाहाको 

फोटो 

दलुहीको 

फोटो 



दताा नििाह भएको भए: 

दताा न.ं 

ननकाय: 

  

स्थायी ठेगाना नेपालीमा In English नेपालीमा In English 

प्रदशे     

गा.पा./न.पा.     

िडा न.ं     

सडक /मागा      

गाउँ /टोल      

घर न.ं     

निदशेी भएमा राहदानी न.ं, 

दशे र िारी नमनत 

  

शैनिक स्तर   

पेशा   

िमा   

िातिानत    

बािेको नाम (नपेालीमा) 

पनहलो नाम   

बीचको नाम   

थर   

Grandfather’s Name (In English) 

First Name   

Middle Name   

Surname   

बाबुको नाम (नपेालीमा) 

पनहलो नाम   

बीचको नाम   

थर   

Father’s Name (In English) 

First Name   

Middle Name   

Surname   

आमाको नाम (नपेालीमा) 

पनहलो नाम   

बीचको नाम   

थर   

Mother’s Name (In English) 

First Name   

Middle Name   

Surname   

 

 

 

 

 

 

 



 

३. सूचकको नििरण 

यसमा लनेिएको नििरण साचँो हो। झटु्ठा ठहरे काननू बमोनिम सहँला बझुाउँला भनी सहीछाप गने सचूकको 

नििरण : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दम्पत्ती बाहेक अरु सचूक भएमा (अनिकृतनामा ददएको अिस्थामा) 

पनहलो नाम     बीचको नाम       थर   

 
First Name               Middle Name           Surname  

ठेगाना 

प्रदशे      गा. पा./न.पा. 

 

िडा नं. सडक /    मागा    गाउँ / टोल 
 

घर नं. 
 

(स्िदेशी भएमा) नागररकता प्रमाणपत्र नं./ पररचय पत्र नं. 
निदेशी भएमा (नेपालीमा) राहदानी नं. 

िारी गने देशको नाम 
 

निदेशी भएमा (अङ्ग्रेिीमा) राहदानी नं.  

  िारी गने देशको नाम 
फाराम भरेको नमनत (साल-मनहना-गते) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        दलुहाको सहीछाप 
 

 

 

 

बायाँ दायाँ 

………………………………….

. 

         दलुहीको सहीछाप 
 

 

 

 

बायाँ दायाँ 

………………………………….

. 

सूचकको सहीछाप 

 

 

 

 

.........................

......... 

 

 

 

 

दायाँ बायाँ 



(स्थानीय पञ्जीकानिकारीले भने) 

 

 

 

संलग्न गनुापन ेकागिातहरु: 

१. दलुाहा -दलुहीको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनलनप; 

२. कुनै एक िना निदशेमा रहमेा निदशे नस्थत नेपाली रािदतुािासबाट प्रमानणत अनिकृत िारेसनामा; 

३. दलुाहा िा दलुही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागि; 

४. दिु ैिनाको हालै निचेको अटो साईिको फोटो । 

स्थानीय पञ्जीकानिकारीको नाम  

कमाचारी सङ्ग्केत नं./पररचय नं.  

फाराम दताा नं.  

फाराम दताा नमनत  

पररिारको लगत नं.  

कायाालय(गाउँपानलका/नगरपानलका/िडा नं.)  



 


