
अनुसुची- ४ 

(ननयम ५ सॊग सम्वन्धधत) 

वववाहको सुचना पाराम 
स्थानीय ऩन्जजकानधकारीऱे भने 
अजचऱ महाकाऱी 
न्जल्ऱा कजचनऩुर 

गाववस/नऩा  

वडा नॊ.  

 

(सूचकऱे भन)े 
श्री स्थानीय ऩन्जजकानधकारीज्यू 
/fdk'/ ljnfl;k'/ गाउॉ  ववकास सनमनतऩ 

कजचनऩुर 

महोदय, 
ननम्न नऱन्ित वववरण िुऱाई वववाहको सूचना ददन आएको छु । कानुन वमोन्जम जधम दताा गरी ऩाउॉ  । 
१. वववाहको वववरण 

 वववाहको दकनसम : सामान्जक ऩरम्ऩरा अनुसार         वववाह दताा ऐन, २०२८ अनुसार  

वववाह भएको नमनत (साऱ-मदहना-गत)े वव.सॊ.मा                            ई.सॊ.मा 
वववाह सम्ऩधन भएको स्थान : 

  न्जल्ऱा                          गा.वव.स./ न.ऩा.                         वडा नॊ.      

  सडक/मागा                             घर नॊ.               गाउॉ/टोऱ  

 ववदेशी भएमा ठेगाना :  

 ववदेशी भएमा ठेगाना (In English) : 
२. दऱुहा दऱुहीको वववरण : 
  दऱुहाको वववरण दऱुहीको वववरण 

नाम    

थर   

ऩुरा नाम (In English)   

जधम नमनत (साऱ-मदहना-
गत)े 

  

जात/जानत   

ऩुवा वैवादहक न्स्थनत   

नशऺाको स्तर (उत्तीणा तह)   

ऩेशा   

धमा   

मातभृाषा   

स्थायी ठेगाना नेऩाऱी In English नेऩाऱी In English 

न्जल्ऱा     

गा.वव.स./न.ऩा.     

वडा नॊ.     

 

स्थानीय ऩन्जजकानधकारीको नाम  

स्थानीय ऩन्जजकानधकारीको नाम In English  

कमाचारी सॊकेत नॊ.  
दताा नॊ.  
पाराम दताा नमनत (साऱ-मदहना-गत)े वव.सॊ. ई.सॊ. 
ऩररवार ऱगत पाराम नॊ.  

   

      

        

   

 

  

 

   

   



 

 दऱुहाको वववरण दऱुहीको वववरण 

सडक/मागा   

गाउॉ/टोऱ   

घर नॊ.   

जधम भएको देश   

नागररकता नऱएको देश   

नागररकता प्रमाण ऩत्र नॊ.   

प्रमाण ऩत्र जारीनमनत (साऱ-मदहना-
गत)े 

  

नागररकता प्रमाण ऩत्र जारी न्जल्ऱा   

ठेगाना ववदेशी भएमा    

भएमा ववदेशी ठेगाना (In English)   

वाजेको नामथर   

वाजेको नामथर (In English)   

वावुको नामथर   

वावुको नामथर (In English)   

आमाको नामथर   

आमाको नामथर (In English)   

६. सूचकको वििरण 

यसमा ऱेन्िएको वववरण साॉचो हो । जुट्ठा ठहरे कानून वमोन्जम सहुऱा वुझाउॉऱा भनी सही छाऩ गन ेसूचकको वववरण 
। 
 

 

 

 

 

 

दमऩत्ती वाहेक अरु सूचक भएमा (अनधकृतनामा ददएको अवस्थामा) 
नाम :                                              थर  

ऩुरा नामथर (In English)  

ठेगाना :  
न्जल्ऱा                          गा.वव.स./ न.ऩा.                          
वडा नॊ.     . सडक/मागा                             गाउॉ 
घर नॊ.  

नागररकता (स्वदेशी भएमा) 
नागररकता नॊ.                                 
नागररकता प्रमाण ऩत्र जारीनमनत (साऱ-मदहना-गते) 

नागररकता प्रमाण ऩत्र जारी न्जल्ऱा  

ववदेशी भएमा ऩासऩोटा नॊ. र देशको नाम 

      

       

    

 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

 

सूचकको सहीछाऩ 

 

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

 

  

दायाॉ वायाॉ 

 

दऱुहाको सदहछाऩ 

 

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

.. 

 

दायाॉ 

 

वायाॉ 

 

दऱुहीको सदहछाऩ 

 

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

.. 

 

दायाॉ 

 

वायाॉ 



ववदेशी भएमा ऩासऩोटा नॊ. र देशको नाम (In English)  

पाराम भरेको नमनत (साऱ-मदहना-गते) 

 

   

   


