
व्यक्तिगत घटना सूचक बन्न सके्न व्यक्ति cfaZos kg]{ k|df0f sfuh nfUg] b:t'/

- बुवा–आमा, बाजे वा परिवािको मुख्य व्यक्ति ि निजको अिुपक्तथिनिमा परिवािको

उमेि पुगेको व्यक्ति,

- धममपुत्र पुत्रीको जन्म दिाम गिम कािूि बमोनजम पारिि निखि समेि िाखी धममपुत्र वा

धममपुत्री िाखे्न बाबु वा आमािे,

- बाबु आमा ि वंशजिर्म  कोही पनि िभएकाको हकमा सम्बक्तिि वडा सदस्यको

नसर्ारिशको आधािमा सम्बक्तिि j8fको अध्यक्ष  , निजको पद

रिि भएको अवथिामा j8f सनिव ि िगिपानिकाको के्षत्रनभत्रको व्यक्तिको

हकमा सम्बक्तिि वडा सदस्यको नसर्ारिशको आधािमा सम्बक्तिि िगिपानिकाको

प्रमुख वा उपप्रमुख ि निजहरुको पद रिि भएको अवथिामा सम्बक्तिि वडा

सनिवको नसर्ारिशको आधािमा कार्मकािी अनधकृि ि वडा सनिवको व्यवथिा

िभएको िगिपानिकाको हकमा कार्मकािी अनधकृि ।

- परिवािको मुख्य व्यक्ति ि निजको अिुपक्तथिनिमा परिवािको उमेि पुगेको व्यक्ति,

- आमा बाबुको मृतु्य भएको सूििा नदिे किमव्य भएको व्यक्ति िभएको अवथिामा

नववानहि छोिी समेि,

- नववानहि नददी बनहिीको मृतु्यका सम्बिमा वंशज िर्म  कोही पनि िभएको

प्रमानिि भएको खण्डमा माईिी िर्म का दाजु भाई समेि,

- बाबु आमा ि वंशजिर्म  कोही पनि िभएकाको हकमा सम्बक्तिि वडा सदस्यको

नसर्ारिशको आधािमा सम्बक्तिि j8fको अध्यक्ष वा  निजहरुको पद

रिि भएको अवथिामा j8f सनिव ि िगिपानिकाको के्षत्रनभत्रको व्यक्तिको

हकमा सम्बक्तिि वडा सदस्यको नसर्ारिशको आधािमा सम्बक्तिि िगिपानिकाको

प्रमुख वा उपप्रमुख ि निजहरुको पद रिि भएको अवथिामा सम्बक्तिि वडा सनिवको

नसर्ारिशको आधािमा कार्मकािी अनधकृि ि वडा सनिवको व्यवथिा िभएको

िगिपानिकाको हकमा कार्मकािी अनधकृि ।

- पनि ि पत्नी दुवै,

- वेपत्ता भएका िागरिकको नववाह दिाम गिम पनि वा पत्नी एकै्ल (सजमनमि मुिुल्का

सनहि), पनििे नववाह दिाम गिम ईन्काि गिेको अवथिामा िािा कार्म प्रमािपत्र

वा सम्मानिि अदाििको रै्सिाको प्रमािपत्र भएमा पत्नी एकै्लिे ।

- पनि वा पत्नी मधे्य कुिै एक (िि अदािििे सम्बि नवचे्छदको रै्सिा गिेको

कागजाि जरुिी हुन्छ ।

- दौत्य सम्बि भएको मुिुकको अदाििमा सम्बि नवचे्छद गिे िेपािी िागरिकको

हकमा िाजदुिावासबाट प्रमानिि अदाििको रै्सिाको आधािमा पनि वा पत्नीिे,

- परिवाि सबै बसाईसिाइ गिे भए परिवािको मुख्य व्यक्तििे,

- व्यक्ति एकै्ल बसाइँ सिाईँ गिे भए व्यक्ति स्वर्मे्ल ।
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व्यक्तिगि घटिा दिामको िानग देहार् बमोजीमका सूिक हुि सक्दछि् । 
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