
व्यक्तिगत घटना दताा सम्बन्धी धेरैजसो सोधधने 
प्रश्नहरु 

१. व्यक्तिगत घटना दताा के हो ? 

उत्तर: व्यक्तिको जन्म, मतृ्य,ु वििाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाईँ सराईँ जस्ता माधनसका आफ्ना धनजी घटना 
स्थानीय पक्तिकाधधकारीकोमा गई दताा गराउने र प्रमाणपत्र धिने कायािाई व्यक्तिगत घटना दताा भधनन्छ । 

२. व्यक्तिगत घटना दताा गनुा जरुरी छ छैन ? 

उत्तर: जरुरी छ । व्यक्तििे राज्यबाट पाउने सेिा सवुिधा र हक स्थापनाका गना कानून बमोक्तजम गने 
व्यिहारका िाधग व्यक्तिगत घटना दतााका प्रमाणपत्र जरुरी हनु्छ । 

३. व्यक्तिगत घटना दताा कहााँ गररन्छ ? 

उत्तर: सम्बक्तन्धत व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको गाउाँपाधिका िा नगरपाधिका । 

४. व्यक्तिगत घटना कसिे गदाछ ? 

उत्तर: स्थानीय पक्तिकाधधकारीिे । 

५. स्थानीय पक्तिकाधधकारी कसिाई भधनन्छ ? 

उत्तर: (क) नगरपाधिकाहरुका हकमा िडा सक्तिि र िडा सक्तिि नभएको अिस्थामा पक्तिकाधधकारी (रक्तजस्रार) 
को सहमधतमा नगरपाधिकाको सक्तिििे तोकेको स्थानीय धनकायको कमािारी, 
(ख) गाउाँपाधिकाको हकमा गा.पा.को सक्तिि र गा.पाको सक्तिि नभएको अिस्थामा पक्तिकाधधकारी (रक्तजस्रार) 
िे तोवकददएको स्थानीय धनकायको कमािारी | 

६. व्यक्तिगत घटना दतााको िाधग सूिक को हनु्छ ? 

उत्तरः व्यक्तिगत घटना दतााको िाधग देहाय बमोजीमका सूिक हनु सक्दछन ्। 

व्यक्तिगत घटना 
सूिक बन्न सक्न ेव्यक्ति 

जन्म 

- बिुा–आमा, बाजे िा पररिारको मखु्य व्यक्ति र धनजको अनपुक्तस्थधतमा पररिारको 
उमेर पगेुको व्यक्ति, 

  

- धमापतु्र पतु्रीको जन्म दताा गना कानून बमोक्तजम पाररत धिखत समेत राखी धमापतु्र िा 
धमापतु्री राख्न ेबाब ुिा आमािे, 

  

- बाब ुआमा र िंशजतर्ा  कोही पधन नभएकाको हकमा सम्बक्तन्धत िडा सदस्यको 
धसर्ाररशको आधारमा सम्बक्तन्धत नगरपाधिका/गाउाँपाधिकाको 
प्रमखु िा उपप्रमखु र धनजहरुको पद ररि भएको अिस्थामा सम्बक्तन्धत िडा 
सक्तििको धसर्ाररशको आधारमा कायाकारी अधधकृत र िडा सक्तििको व्यिस्था 



नभएको नगरपाधिकाको हकमा कायाकारी अधधकृत । 

  
  

मतृ्य ु

- पररिारको मखु्य व्यक्ति र धनजको अनपुक्तस्थधतमा पररिारको उमेर पगेुको व्यक्ति, 

  

- आमा बाबकुो मतृ्य ुभएको सूिना ददने कताव्य भएको व्यक्ति नभएको अिस्थामा 
वििावहत छोरी समेत, 

  

- वििावहत दददी बवहनीको मतृ्यकुा सम्बन्धमा िंशज तर्ा  कोही पधन नभएको 
प्रमाक्तणत भएको खण्डमा माईती तर्ा का दाज ुभाई समेत, 

  

- बाब ुआमा र िंशजतर्ा  कोही पधन नभएकाको हकमा सम्बक्तन्धत िडा सदस्यको 
धसर्ाररशको आधारमा नगरपाधिका/गाउाँपाधिकाको 
प्रमखु िा उपप्रमखु र धनजहरुको पद ररि भएको अिस्थामा सम्बक्तन्धत िडा सक्तििको 
धसर्ाररशको आधारमा कायाकारी अधधकृत र िडा सक्तििको व्यिस्था नभएको 
नगरपाधिकाको हकमा कायाकारी अधधकृत । 

वििाह 

- पधत र पत्नी दिैु, 

  

- िेपत्ता भएका नागररकको वििाह दताा गना पधत िा पत्नी एक्िै (सजाधमन मिुलु्का 
सवहत), पधतिे वििाह दताा गना ईन्कार गरेको अिस्थामा नाता कायम प्रमाणपत्र 

िा सम्माधनत अदाितको रै्सिाको प्रमाणपत्र भएमा पत्नी एक्िैिे । 

सम्बन्ध धबच्छेद 

- पधत िा पत्नी मध्ये कुनै एक (तर अदाितिे सम्बन्ध विच्छेदको रै्सिा गरेको 
कागजात जरुरी हनु्छ । 

  

- दौत्य सम्बन्ध भएको मिुकुको अदाितमा सम्बन्ध विच्छेद गने नेपािी नागररकको 
हकमा राजदतुािासबाट प्रमाक्तणत अदाितको रै्सिाको आधारमा पधत िा पत्नीिे, 

बसाईसराइ 

- पररिार सबै बसाईसराइ गने भए पररिारको मखु्य व्यक्तििे, 

  

- व्यक्ति एक्िै बसाइाँ सराईँ गने भए व्यक्ति स्ियंिे। 

  

७. बाबकुो ठेगाना नभएका बच्िाको आमाको नामबाट जन्म दताा गना धमल्दछ ? 

उत्तर : धमल्दछ । बाबकुो ठेगान नभएका बच्िाको जन्मदताा गना सूिना र्ारामको बाबकुो वििरणको महिमा 
ठेगान नभएको व्यहोरा िेक्तख आमा सूिक बधन जन्मको घटना दताा गना सवकन्छ ।। 



८. आमा र बिुा दिैु नभएका बच्िाको जन्मदताा गना धमल्दछ ? 

उत्तर : धमल्छ । विस्ततृ जानकारी प्रश्न ५ को सूिकको महिमा उल्िेख छ । 

९. माििी हजरुबिुा िा हजरुआमा पधन सूिक हनु सक्दछन ? 

उत्तर : सक्दैनन ्। 

१०. विदेशी नागररकको जन्म दताा गना धमल्दछ ? 

उत्तर: बच्िा नेपािमा जन्मेको हो भने धमल्छ । 

११. नेपािी आमाबाट विदेशमा जन्मी बाबकुो पत्ता निागेको बच्िाको जन्म दताा गना धमल्दछ ? 

उत्तर : धमल्दछ । यसो गदाा बािकको जन्म दताा गदाा प्रमाणपत्रमा नेपािी राजदतुािास िा महािाक्तणज्य 
दतुािासिे उपिब्ध गराएको Travel Document मा उल्िेक्तखत वििरण (जस्तै जन्म स्थान, देश र जन्म धमधत) 
उल्िेख गनुा पदाछ । यसबाहेक जन्म दताा प्रमाणपत्रमा विदेशी हो भने विदेशी र थाहा नभएको अिस्थामा थाहा 
नभएको उल्िेख गनुा पदाछ । 

१२. के कारागारमा जन्मेका/रहेका बच्िाको पधन जन्म दताा गना धमल्दछ ? 

उत्तर : कारागारमा जन्मेका/रहेका बािबाधिकाको कारागारमा रहेको व्यहोरा प्रमाक्तणत भई आए बमोक्तजम जन्म 
दताा गना धमल्दछ । 

१३. के शैक्तिक प्रमाणपत्रको आधारमा जन्म धमधत सच्याउन सवकन्छ ? 

उत्तर : सवकन्छ । तर एस.एि.सी. उत्तीणा भएको धमधतिे ६ मवहना नाघेको अिस्थामा मात्र एस.एि.सी. को 
िव्धाकं पत्र र विद्याियिे ददएको िाररधत्रक प्रमाणपत्रको आधारमा जन्म धमधत सच्याउन सवकन ेव्यिस्था रहेको 
छ । एस. एि. सी. उक्तत्तणा भएको ६ मवहनाधभत्र जन्म दताा प्रमाणपत्रको आधारमा एस. एि. सी बाडािे 
शैक्तिक प्रमाणपत्रमा वििरण सच्याई ददने व्यिस्था रहेको छ । 

१४. बाबआुमा नभएका व्यक्तिको पािनपोषण गने व्यक्ति सूिक बनी जन्म दताा गना धमल्दछ ? 

उत्तर: धमल्दैन । यसमा प्रश्न ५ को सूिकको महिमा उल्िेख भए बमोक्तजम स्थानीय तहका पदाधधकारीिे 
सूिक बस्न ुपने हनु्छ । 

१५. विदेशी नागररकको मतृ्य ुदताा गना धमल्दछ ? 

उत्तर: धमल्दछ । 

१६. विदेशी नागररकको मतृ्य ुदताा गना को सूिक हनु्छ र के के कागजातको आिश्यकता पदाछ ? 

उत्तर : सम्बक्तन्धत देशको राजदतुािास िा धनयोगिे प्रमाक्तणत गररददएको सूिक िा आधधकाररक व्यक्तििे सूिक 
हनु पाउाँछ । यसका िाधग धनम्नानसुारको थप कागजात समेत िावहन्छ । क. मतृ्य ुभएको अस्पताि िा प्रहरी 
प्रधतिेदन, ख. सम्बक्तन्धत देशको राजदतुािासको धसर्ाररस िा कुनै कायाािय िा योजनामा कायारत रहेको भए 
प्रमखुको ररतपूिाकको पत्र । 

१७. विदेशी नागररक र नेपािी नागररक बीि भएको वििाह दताा गना धमल्दछ ? 

उत्तर : धमल्दछ । विदेशी नागररक र नेपािी नागररक बीि भएको वििाह प्रमखु क्तजल्िा अधधकारी िा कानूनिे 
तोकेको अधधकारीद्वारा वििाह दताा ऐन, २०२८ बमोक्तजम प्रदत्त वििाहको प्रमाण देक्तखने कागजातको आधारमा 
मात्र दताा गना सवकन्छ । 

१८. नेपािी परुुष र भारतीय मवहिाबीि भएको वििाह दताा गना के गनुा पदाछ ? 



उत्तर : यस्तो वििाह दताा गना वििाह दताा ऐन, २०२८ को प्रकृया परुा गनुा पदैन तर वििाह दताा प्रमाणपत्रमा 
पत्नीको नागररकता नम्बरको महिमा भारतीय पासपोटा नम्बर िा भारतीय नागररक जधनने वििरण उल्िेख गनुा 
पदाछ । 

१९. िेपत्ता भएका नागररकको वििाह दताा गना के गनुापदाछ ? 

उत्तर : िेपत्ता भएको आधधकाररक प्रमाण, वििावहत मवहिाको सासू िा ससरुा िा देिर िा जेठाज ु भएमा 
धनजहरुमध्ये १ जना समेत कम्तीमा ५ जना भएको स्थिगत सजाधमन मिुलु्काको आधारमा िेपत्ता भएका 
नागररकको वििाह दताा गना सवकन्छ । 

२०. पधतिे वििाह दताा गना इन्कार गरेको खण्डमा के गनुापदाछ ? 

उत्तर : पधतिे वििाह दताा गना ईन्कार गरेमा नाता कायम भएको प्रमाणपत्र िा नाता कायमबारे अदाितको 
रै्सिाको आधारमा वििाह दताा गनुापदाछ । 

२१. के विदेशमा सम्बन्ध धबच्छेद भएकाको दताा नेपािमा गना धमल्दछ ? 

उत्तर : दौत्य सम्बन्ध भएको मिुकुको अदाितमा सम्बन्ध विच्छेद गने नेपािी नागररकको हकमा नेपािी 
राजदतुािास/महािाक्तणज्यदतुािासबाट प्रमाक्तणत अदाितको रै्सिाको आधारमा दताा गना धमल्दछ । 

२२. सम्बन्ध विच्छेदको दताा कहााँ गनुा पदाछ ? 

उत्तरः सम्बन्ध विच्छेदको घटना दताा पधतको स्थायी ठेगाना भएको गा.पा./न.पा.मा मात्र गनुा पदाछ । 

२३. वििाह दताा गना जन्म दताा आिश्यक छ छैन? 

उत्तरः छैन । तर पधत–पत्नीको व्यक्तिगत वििरण वििाह दताा एिं जन्म दताा प्रमाणपत्रहरुमा र्रक नपरोस 
भनी सधुनक्तश्त गनाका िाधग आिश्यक पना सक्छ । 

२४. बसाईँ सराईँ दताा गदाा घरजग्गा हनु ुआिश्यक छ छैन ? 

उत्तरः मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्तिगत घटना दताा गने ऐन, २०३३ को दर्ा २ को आशय बमोक्तजम ६ मवहना 
भन्दा बढी अिधधदेक्तख सो ठाउाँमा बसोबास गरेका छन ्छैनन भने्न हेने आधार आिश्यक पछा । 

२५. मतदाता पररियपत्र भएको तर बसाईँ सराईँ नभएको व्यक्ति र पररिारसाँग सम्बक्तन्धत घटना दताा कहााँ 
गने ? 

उत्तर : मतदाता पररियपत्र पाउने र व्यक्तिगत घटना दताा दईु अिग अिग कानून अनसुार हनुे हुाँदा व्यक्तिगत 
घटना दताा सम्बक्तन्धत व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानको पक्तिकाधधकारीबाट हनु ु पछा । मतदाता 
पररियपत्र भएकै स्थानमा दताा गने िाहना हो भने पवहिे सेिाग्राहीिे बसाईँ सराईँ गराउन ुपछा । 

२६. व्यक्तिगत घटना दताा गदाा नागररकताको प्रमाणपत्र आिश्यक हनु्छ हुाँदैन ? 

उत्तरः प्रमाणपत्रमा नागररकता नं. उल्िेख हनु ुपछा । जस्तै :– जन्म दताामा बाब ुर आमाको, मतृ्य ुदताामा 
मतृकको, वििाह दताामा पधत र पत्नीको, सम्बन्ध विच्छेद दताामा दताा माग गने पधत िा पत्नीको र बसाईँ सराईँमा 
सूिकको । त्यस्तै व्यक्तिगत घटना दताा नेपािमा बसोबास गने विदेशीका िाधग पधन भएकोिे नागररकताको 
सट्टा विदेशी नागररकको पासपोटा नम्बर उल्िेख गनुा पछा । 

२७. पवहिे जारी भएको प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप माग गरेको अिस्थामा नयााँ ढााँिामा प्रधतधिवप ददने धमल्छ िा 
धमल्दैन ? 



उत्तर: धमल्दछ । सामान्यतया अङ्ग्ग्रजेी भाषामा समेत प्रमाणपत्र धिने प्रयोजनका िाधग सेिाग्राहीिे यस्तो माग 
गना सक्छन ्। स्थानीय पक्तिकाधधकारीिे यस्तोमा परुानो प्रमाणपत्र कायााियको अधभिेखमा रहने गरी क्तखिी 
धिने र अङ्ग्ग्रजेी तथा नेपािी दिैु भाषा भएको प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप प्रदान गनुा पछा । 

२८. स्थानीय पक्तिकाधधकारीको दस्तखत नभएको प्रमाणपत्रको कसैिे नक्कि माग गरेको अिस्थामा के गने ? 

उत्तरः यस्तो अिस्थामा दताा वकताब हेरी एिं तत्काधिन पक्तिकाधधकारीको दस्तखतको नमूना समेत धभडाई जारी 
गने अधधकारीको नाम कतै उल्िेख भएको पाईएमा नाम समेत राखी प्रमाणपत्र ददन े। दताा वकताबबाट पधन 
नाम पत्ता निागेमा तर प्रमाणपत्रमा उल्िेक्तखत सबै व्यहोरा दरुुस्त भएको अिस्थामा स्थानीय पक्तिकाधधकारीको 
नाम, थरको ठाउाँमा “द.” मात्र िेख्न े। प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप जारी गदाा पक्तिकाधधकारीको नाम, थर, र धमधत 
राखी दस्तखत समेत गरी प्रमाक्तणत गने । 

२९. नेपािी र अंग्रजेी भाषामा प्रमाणपत्र जारी गदाा कुन भाषामा दस्तखत गने ? 

उत्तरः यसमा दईु अिग अिग दस्तखत गना हुाँदैन । कायाािय दैधनक प्रयोजनमा जे दस्तखत गररन्छ, त्यही 
दस्तखत नेपािी र अाँग्रजेी दिैु व्यहोराको अन्त्यमा गनुा पछा । 

श्रोत : केन्रीय पिीकरण विभाग 

 


