
अनसुूची –४ 
(ननयम ५ सँग सम्वन्धित) 

वववाहको सचूना फाराम
 

स्थानीय पन्जिकाधिकारीले भने 

 
 

(सूचकले भने) 

श्री स्थानीय पन्जिकाधिकारीज्यू, 

:yfgLo kl~hsflwsf/Lsf] sfof{no, 

j8f g+========, ====================================dxf÷pk÷gu/kflnsf jf ufFpkflnsf, 

========================== lhNnf, ===========k|b]z 

महोदय, 

ननम्न ललखित वववरण िुलाई वववाहको सूचना ददन आएको छु । कानून अनुसार वववाह दताा गरी पाऊँ ।  
१. वििाहको वििरण 

वववाहको ककलसमः  सामान्िक परम्परा अनुसार  वववाह दताा ऐन, २०२८ अनुसार   
वववाह भएको लमनतः (साल-मदहना-गत)े   वव.सं. मा                     ई.सं. मा  
वििाह सम्पन्न भएको स्थान 

प्रदेश                    न्िल्ला     गा.पा./न.पा. 
वडा नं.    सडक / मागा           गाउँ / टोल 

घर नं. 
ववदेशमा वववाह भएमा ठेगाना  

ववदेशमा वववाह भएमा ठेगाना (In English)  

२. दलुहादलुहीको वििरण 
 

 दलुहाको वििरण दलुहीको वििरण 

नाम  थर     

पूरा नाम (In English)     

िधम लमनत (साल-मदहना-गत)े   

िात/िानत   

पूवा वैवादहक न्स्थनत     

लशक्षाको स्तर (उत्तीणा तह)   

पेशा    

िमा    

मातभृाषा    

स्थायी ठेगाना नेपालीमा In English नेपालीमा In English 

प्रदेश     

न्िल्ला      

गा.पा./न.पा.       

वडा नं.     

सडक /  मागा      

स्थानीय पन्जिकाधिकारीको नाम  

स्थानीय पन्जिकाधिकारीको नाम (In English)  

कमाचारी संकेत नं.  

दताा नं.  

फाराम दताा लमनत (साल-मदहना-गत)े वव.सं. ई.सं. 

पररवारको लगत फाराम नं.  

प्रदेश  

न्िल्ला  

गा.पा./न.पा.  

वडा नं.  

  



 दलुहाको वििरण दलुहीको वििरण 

गाउँ / टोल       

घर नं.     

िधम भएको देश    

नागररकता ललएको देश 

   नागररकता प्रमाणपत्र नं.  

     प्रमाणपत्र िारी लमनत (साल-मदहना-गते) 
     नागररकता प्रमाणपत्र िारी न्िल्ला 
ववदेशी भएमा पासपोटा नं. र देशको नाम 

  

  

  

  

  

ठेगाना (ववदेशी भएमा)   

ववदेशी भएमा ठेगाना (In English)   

बािेको नाम थर (नेपालीमा)   

बािेको पूरा नाम थर (In English)   

बाबुको नाम थर (नेपालीमा)   

बाबुको पूरा नाम थर  (In English)   

आमाको नाम थर (नेपालीमा)   

आमाको पूरा नाम थर  (In English)   

३. सूचकको वििरण 
यसमा लेखिएको वििरण सााँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुाँला बुझाउाँला भनी सहहछाप गने सूचकको वििरण 

 

 

 

 

 

 

 

दम्पत्ती बाहेक अरु सूचक भएमा (अधिकृतनामा हदएको अिस्थामा) 
नाम             थर    
पूरा नाम थर (In English)    
ठेगाना  

प्रदेश                                      न्िल्ला                                  गा.पा./न.पा. 
वडा नं.      सडक / मागा   गाउँ / टोल 

घर नं. 
नागररकता (स्िदेशी भएमा) 
नागररकता प्रमाणपत्र नं.  

नागररकता प्रमाणपत्र िारी लमनत (साल-मदहना-गत)े 
नागररकता प्रमाणपत्र िारी न्िल्ला 
विदेशी भएमा पासपोर्ट नं. र देशको नाम  

विदेशी भएमा पासपोर्ट नं. र देशको नाम (In English) 

फाराम भरेको लमनत (साल-मदहना-गत)े   
 

 

दलुहाको सदहछाप 

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

 

 

 

 

 

बायाँ दायाँ 

 

दलुहीको सदहछाप 

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

 

 

 

 

 

बायाँ दायाँ 

 

 

 

 

सूचकको सदहछाप 

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

 

 

 

 

दायाँ बायाँ 

 

 



 


