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१. पररचय

ने पाल सरकार मन्त्न्रपररषद्बाट स्िीकृ त समसतः २०६८/११/१२

प्रथम संशोधन सवहत राविय पररषद्बाट स्िीकृत समसतः २०७६ /०१/२२

भौर्सभगक र भू-धरातलीय बनोटले र्दाग बाढी, पवहरो, भूकम्प, आर्लार्ी, महामारी जस्ता
विसभन्न प्रकारका विपद्हरुबाट नेपाल उच्च जोन्त्खमयुि अिस्थामा रहे को छ । वि.सं . १९९०¸
२०४५ सालको भूकम्प, २०६६ सालको मध्यपन्त्श्चम क्षेरको महामारी¸ 2072 को भूकम्प
आददले कैयं मासनसको ज्यान सलईसकेको छ । यसका साथै समय-समयमा हुने हिाई, जल तथा

सडक यातायात दुघट
ग नाले पसन एकै पटक धे रै व्यन्त्िको ज्यान जाने र्रे को छ । नेपालको
सम्भावित भूकम्पीय जोन्त्खम र त्यसबाट हुन सक्ने जनधनको क्षसतको आँकलन र्दाग पसन एउटै

विपदबाट धे रै व्यन्त्िको मृत्यु हुन सक्ने र त्यस्तो अिस्थामा प्रभािकारी रुपमा शिको व्यिस्थापन

र्नग एक सनन्त्श्चत मार्गदशगनको आिश्यकता पने दे न्त्खएको छ । छोटो समयमा धे रै व्यन्त्िको मृत्यु
भएको अिस्थामा यसको सही व्यिस्थापन च ुनौतीपूण ग हुनसक्छ । जसले प्रसतकायगमा सं लग्न
व्यन्त्िहरु, विपद् प्रभावित व्यन्त्िहरु, समाज र स्थानीय सं यन्रलाई तनािपूण ग अिस्थामा पुर्याउन
सक्छ । जुनसुकै खालको विपद्को अिस्थामा पसन विपद् प्रभावित व्यन्त्िको उद्धार तथा राहत

कायग सँर्सँर्ै विपदबाट मृत्यु भएकाहरुको शिको सही व्यिस्थापन र्नुग पसन उन्त्िकै महत्िपूण ग
हुन्छ ।

विपद् पश्चात् शिको सम्मानजनक रुपबाट सङ्कलन तथा भण्डारण र्नु,ग शिको सही पवहचान र्री
सम्बन्त्न्धत पररिारलाई हस्तान्तरण र्नुग तथा आ-आफ्नो धासमगक प्रचलन अनुसार अन्त्न्तम सं स्कार
र्नुग अत्यन्त महत्िपूण ग हुन्छ । शिको सही पवहचान हुन नसकेमा त्यसबाट सम्बन्त्न्धत शोक

सन्तप्त पररिारलाई ठू लो मानससक तथा सामान्त्जक प्रभाि पनग जान्छ । साथै शिको सही पवहचान
नभएमा प्रभावित पररिारले विसभन्न कानुनी अड्चनहरुको समेत सामना र्नुप
ग ने हुन्छ । यस
प्रकारको पररन्त्स्थसतले पररिार र समुदायको पुनःस्थापना एिं पुनःसनमागण कायगमा पसन महत्िपूण ग
प्रभाि पादगछ । शि व्यिस्थापनको कायग विपद् पूित
ग यारी र उद्धारसँर् प्रत्यक्ष जोसडएको हुन्छ ।
विद्यमान विपद् जोन्त्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १९ (२) ज अनुसार
विपदको समयमा मृत्यु भएका मासनसको शि तथा जनािरको शि व्यिस्थापन र्ने र्राउने
न्त्जम्मेिारी न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतको हो । यस कायगलाई व्यिन्त्स्थत र प्रभािकारी
बनाउन विपद् जोन्त्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन राविय पररषद्ले विपद् जोन्त्खम न्यूनीकरण तथा
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ 'क' ले ददएको असधकार प्रयोर् र्री विपद् पश्चातको शि
व्यिस्थापन सम्बन्धी मार्गदशगन, २०६८ (प्रथम सं शोधन, (२०७६) सं शोधन सवहत जारी र्रे को
छ ।
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२. उद्देश्य
यो शि व्यिस्थापन मार्गदशगनको प्रमुख उद्देश्य विपद् पश्चात शिहरुको उन्त्चत व्यिस्थापन
र्नग सनन्त्श्चत कायगविसध (Standard Operating Procedure) र सं यन्र बनाई त्यसलाई सं स्थार्त
र्री लार्ू र्नुग हो । यो मार्गदशगनको उद्धेश्य सनम्न अनुसार रहे का छन् :क. िैज्ञासनक तथा व्यिहाररक प्रवक्रयाबाट शि व्यिस्थापनका लासर् न्त्जम्मेिार एिं उिरदायी
सं यन्रको स्थापना र्नुग ।
ख. विपद् पश्चातको शि व्यिस्थापनमा सं लग्न सरोकारिाला सनकायहरुको कायग क्षेर एिं भूसमका
सनधागरण र्नुग ।
र्. विपद् पश्चातको शि व्यिस्थापनमा सं लग्न सरोकारिाला सनकाय तथा पदासधकारीहरुको
कायगक्षेर एिं भूसमकाका आधारमा पूि ग तयारी तथा क्षमता विकासका लासर् आिश्यक आधार
सृजना र्नुग ।
घ. प्रभावित समुदायको धासमगक, सांस्कृसतक, जातीय तथा सामान्त्जक परम्पराका आधारमा शिको
उपयुि, सम्मानजनक र तत्कासलन तथा दीघगकासलन व्यिस्थापन र्नुग ।
ङ. शि व्यिस्थापनमा सं लग्न सनकायहरुबीच आिश्यक समन्िय, सहकायग तथा सू चना आदानप्रदान एिं प्रसतिेदन कायगलाई प्रभािकारी बनाउनु ।

३. रणनीसत
विपद्को घटना पश्चात् र्नुग पने शि व्यिस्थापन स्थानीय असधकारी तथा समुदायले िहन
र्नुग पने एक महत्िपूण ग सामान्त्जक दावयत्ि अन्तर्गत पदगछ । विपद्बाट बचेका व्यन्त्िहरुको
मनोिैज्ञासनक पुनलागभका लासर् उनीहरुका मृतक सदस्यको शिको सामान्त्जक परम्परा र सं स्कार
अनुसार अन्त्न्तम सं स्कार र्ने र काजवक्रया र्ने कायग अत्यन्तै महत्िपूण ग हुन्छ । महाभूकम्प तथा
महामारी जस्ता ठू ला विपद्हरुमा शिहरुको व्यिस्थापन एउटा चूनौतीको विषय हुनसक्छ । तसथग
त्यस्ता

ठू ला प्रकृसतको

विपद्को

अिस्थामा

विपद्

व्यिस्थापनका समर प पद्धसत सभर शि

व्यिस्थापनका लासर् एक सनन्त्श्चत पद्धसत र प्रवक्रयाको सं स्थार्त विकास र्नुग जरुरी छ । जस
अन्तर्गत सनम्न कामहरु पदगछन :क. शिहरुको सनन्त्श्चत ढङ्गबाट खोजी, प्रासप्त, सङ्कलन तथा भण्डारण र्नुग ।
ख. शिको सही पवहचानका लासर् सू चनाको विश्लेषण र्नग तथा सञ्चार माध्यमबाट सू चना प्रिाह
र्नगका लासर् उपयुि सू चना/सञ्चार व्यिस्थापन र्नुग ।
र्. प्रभावित पररिार तथा समुदायको धासमगक , सांस्कृसतक, जातीय तथा मनोिैज्ञासनक आिश्यकताका
आधारमा शिको सम्मानजनक रुपमा अन्त्न्तम सं स्कार र्नुग ।

2

घ. प्रभावित सदस्यहरुले आफ्नो क्षसतपूसतग प्राप्त र्नग, सम्पिी सम्बन्धी असधकार प्राप्त र्नग, पैतक
ृ
असधकार प्राप्त र्नग तथा पुनविगिाह आददका लासर् मृत्यु एिं शि सम्बन्धी सही र न्त्चि बुझ्दो
जानकारी तथ्यर्त आधारमा प्राप्त र्नुग ।
ङ. सं कटकालीन पररन्त्स्थसतमा राज्यको स्रोत-साधन एिं पररन्त्स्थसत अनुसार शि व्यिस्थापनका
लासर् उपयुि प्रवक्रया िा विसध अिलम्बन र्नुग ।

४. पूिग प्रािधान र अभ्यास
नेपालमा विपद् व्यिस्थापनको सं स्थार्त प्रयासको लामो इसतहास छ । यस कायगलाई
कानून बनाएर नै सम्बोधन भने दै िी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ जारी भए पसछ भएको हो ।
सो ऐन विपद् पश्चातको शि व्यिस्थापन बारे मा मौन रहे तापसन विपद्का घटनाबाट मृत्यु हुनेहरुको

सनाखत, मुच ुल्का, जाँच (Post Mortem) तथा हस्तान्तरणका कायगहरु प्रचसलत अन्य कानून
अनुसार हुने र्रे को सथयो । खासर्री ठू ला विपद्का घटनाबाट धे रै सं ख्यामा मृत्यु हुन सक्ने र
त्यस्तो अिस्थामा शिहरुको व्यिस्थापन र्नग आईपनग सक्ने च ुनौसतलाई दृविर्त र्री नेपाल सरकार

मन्त्न्रपररषद्बाट २०६८/११/१२ मा विपद् पश्चातको शि व्यिस्थापन सम्बन्धी मार्गदशगन ,
२०६८ जारी भएको सथयो । उि मार्गदशगनले महाभूकम्प, २०७२ पसछको शि व्यिस्थापनमा
महत्िपूण ग सहयोर् र्र्यो ।
विपद् व्यिस्थापनका क्षेरमा आएका नयाँ आयामहरुलाई समेटेर लैजाने छु ट्टै ऐनको आिश्यकता

महसुस भए पसछ विपद् जोन्त्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ जारी भयो र यो ऐनले
भने शि व्यिस्थापनलाई समािेश र्री यसको मुख्य न्त्जम्मेिारी न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन
ससमसतलाई तोकेको छ । नयाँ ऐन जारी भई लार्ू भई सकेको अिस्थामा पूरानो मार्गदशगन पसन

अध्यािधीक र्ररनु पने हुँदा ठू ला विपद्को समयमा धे रै सं ख्यामा मासनसहरुको मृत्यु हुन सक्ने र
यसको व्यिस्थापनमा दुविधा हटाउने कुरामा समेत ध्यान दददै शि व्यिस्थापनका प्रचसलत मान्यता
समेत समेटेर यो सं शोसधत मार्गदशगन तयार र्ररएको छ । विपद् पश्चातका शिहरुको व्यिस्थापन

र्ने कायगलाई थप सन्त्जलो बनाउन आिश्यक कायगयोजना तथा कामको बाँडफाँडको खाका यस
मार्गदशगनको अन्त्न्तममा अनुसूचीकृत छ ।

५. शि व्यिस्थापन सम्बन्धी सं र्ठनात्मक व्यिस्था
५.१ प्राकृसतक तथा र्ैरप्राकृसतक विपद्का घटनाबाट मृत्यु भएका मृतकका शि व्यिस्थापनको
रावियस्तरमा रे खदे ख, समन्िय र सनयन्रण र्ने कायग राविय आपतकालीन कायग सञ्चालन
केन्र (National Emergency Operation Center) ले र्नेछ ।
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५.२ न्त्जल्ला शि व्यिस्थापन ससमसतः- विपद् पश्चातको शि व्यिस्थापन कायगलाई राविय तथा
न्त्जल्लास्तरमा प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन र्नग न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतको प्रत्यक्ष
सनयन्रण र सनदे शनमा रही शि व्यिस्थापनको कायग सम्पादन र्नगका लासर् प्रत्येक
न्त्जल्लामा दे हाय बमोन्त्जमको शि व्यिस्थापन ससमसत रहनेछ ।
१. प्रमुख, न्त्जल्ला प्रहरी कायागलय

सं योजक

२. प्रदे श िा न्त्जल्ला न्त्स्थत कुनै पसन अस्पताल िा कायगfलयमा
रहे का विसध विज्ञान न्त्चवकत्सक (Forensic Medicine)

सदस्य

३. असधकृत प्रसतसनसध, न्त्जल्ला समन्िय ससमसत

सदस्य

४. असधकृत प्रसतसनसध, नेपाली से ना

सदस्य

6. असधकृत प्रसतसनसध, सम्बन्त्न्धत स्थानीय तह, कायागपसलकाको कायागलय

सदस्य

7. मन्री, नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

सदस्य

८. सहायक प्र.न्त्ज.अ./प्रशासकीय असधकृत/न्त्जल्ला प्रशासन कायागलय

सदस्य-सन्त्चि

५. असधकृत प्रसतसनसध, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

सदस्य

ससमसतले आिश्यक ठानेमा स्थानीय जनप्रसतसनसध, राजनीसतक दल तथा नार्ररक समाज
लर्ायतका प्रसतसनसधहरुलाई बैठकमा आमन्रण र्री आिश्यक सहयोर् सलन सक्नेछ ।
५.३ प्राकृसतक तथा र्ैर प्राकृसतक विपद्का घटनाबाट मृत्यु भएका मृतकका शिको न्त्जल्ला
स्तरमा व्यिस्थापन र्ने न्त्जम्मेिारी न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतको हुनेछ । ससमसतको

अध्यक्षको है ससयतले प्रमुख न्त्जल्ला असधकारीले शि व्यिस्थापनको रे खदे ख, समन्िय र
सनयन्रण र्नेछ ।
५.३.१ शि व्यिस्थापन ससमसतले ससमसतका सदस्यहरुलाई शिको सुरक्षा, खोजी तथा सङ्कलन,
भण्डारण ओसार-पसार, शिको पवहचान, सू चना तथा सञ्चार व्यिस्थापन, शिको अन्त्न्तम
सं स्कार तथा पररिारलाई सहयोर् लर्ायतका शि व्यिस्थापन सम्बन्धी कायगको समन्िय
र्नगका लासर् छु ट्टा-छु ट्टै उप-ससमसतको सं योजक तथा सदस्यको न्त्जम्मेिारी तोक्नु पने छ ।
त्यसरी

न्त्जम्मेिारी

बाँडफाँड र्ररएको

अिस्थामा

सम्बन्त्न्धत उप-ससमसतको

सं योजकले

आफूलाई तोवकएको न्त्जम्मेिारीको प्रभािकारी रुपमा पालना र्री शि व्यिस्थापन ससमसतको
सं योजकलाई प्रसतिेदन र्नुग पनेछ । कायगयोजना तथा कामको बाँडफाँड अनूसूची ५ मा
सं लग्न र्ररएको छ ।
५.३.२ शि व्यिस्थापन ससमसतको सं योजकले शि व्यिस्थापन सम्बन्धी कायगको प्रर्सत प्रमुख
न्त्जल्ला असधकारी माफगत न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतलाई उपलब्ध र्राउनु पनेछ ।
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५.४ शि व्यिस्थापन सम्बन्धी सं र्ठनात्मक सं रचना दे हाय बमोन्त्जम हुनेछ ।

राविय आपत्कालीन कायगसञ्चालन केन्र

प्रदे श विपद् व्यिस्थापन ससमसत

न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसत

न्त्जल्ला शि व्यिस्थापन ससमसत

बन्दोिस्ती
उप-ससमसत

सूचना सञ्चार तथा

हस्तान्तरण तथा

सनाखत

पररिाररक सहयोर्

अन्त्न्तम सं स्कार

उप-ससमसत

उप-ससमसत

उप-ससमसत

सुरक्षा व्यिस्था,

ओसारपसार

भण्डार तथा

खोजी तथा सं कलन

उप-ससमसत

उप-ससमसत

६. शिको खोजी तथा सङ्कलन
शिको शीघ्र तथा सही भण्डारण, सनाखत र अन्त्न्तम सं स्कारका लासर् कुनै पसन विपद्को
घटना घटे पसछ तत्कालै बढी भन्दा बढी शिको खोजी तथा सङ्कलन र्नुप
ग छग । शिको खोजी
तथा सङ्कलन टोलीले शिको खोजी तथा सङ्कलन र्दाग सनम्न कुरामा ध्यान ददनु पछग ।
क. सिगप्रथम सुरक्षा व्यिस्था, खोजी तथा सङ्कलन उप-ससमसतको सं योजकले घटनास्थलको सनरीक्षण
र्री शि सङ्कलन कायग र्दाग कुनै प्रकारको खतरा भए नभएको जाँच र्री सुरक्षा सम्बन्धी कुनै
खतरा नभएको जानकारी (Security Clearance) ददने ।
ख. शिको खोजी तथा सङ्कलन कायगमा खवटने उद्धारकहरुले व्यन्त्िर्त सुरक्षा सामर पी (बुट,
हे लमेट, पञ्जा आदद) को प्रयोर् र्ने ।
र्. घटनास्थलबाट शिहरु सङ्कलन र्ररसकेपसछ प्रत्येक शिको लासर् छु ट्टाछु ट्टै सङ्केत नम्बर ददने ।

शिमा ददइएको सङ्केत नम्बर पानी तथा ओसले नमेवटने र्री उल्लेख र्ने । शरीरका अङ्गहरु
छररएको अिस्थामा प्रत्येक अङ्गलाई छु ट्टै शि मानी शिको मुच ुल्का फाराम भरी सङ्कलन र्ने
र नम्बर ददँ दा शरीरको अङ्ग मानी ददने । शिसँर्ै भएका कुनै पसन िस्तुलाई शिको सनाखत
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फाराम भरी छु ट्टै थैलोमा पोकाबन्दी र्नुग पदगछ र यसरी पोकाबन्दी र्ररएका व्यन्त्िर्त
सरसामान र प्रमाणहरुलाई सुरन्त्क्षत थैलोमा राखी शिर्ृहमा पठाउने र शिसँर् नछु वट्टएका
सरसामानहरु र प्रमाणहरुलाई शिबाट अलर् र्नुग हुँदैन वकनवक यी िस्तुहरु शिको सही
सनाखतका लासर् महत्िपूण ग प्रमाण हुन सक्छन् ।

घ. शि थैलो िा कपडामा बेन गु भन्दा अर्ासड सम्भि भए सम्म सडन्त्जटल क्यामेराबाट पूण ग मुखाकृसत
ँ ा भन्दा मासथल्लो भार्को र छाती भन्दा तल्लो
आउने र्री अनुहारको, सम्पूण ग शरीरको, घुड
भार्को

समेत फोटो न्त्खची सुरन्त्क्षत राख्ने । शरररको कुनै भार्मा खास प्रकारको केही लक्षण

िा लर्ाएको सरसामान, र्हना भएमा त्यसको पसन फोटो न्त्खच्नु पदगछ । अनुहारको फोटो
न्त्खच्दा अर्ाडी र दुिै पट्टी साईडबाट पसन छु ट्टा छु ट्टै फोटो घटनास्थलमै िा सम्भि नभए
प्रारन्त्म्भक जाँच र्दागको समयमा सलनु पदगछ । यसरी फोटो न्त्खच्दा शि नम्बर दे न्त्खने र्री
राखे र न्त्खच्नु पछग ।

ङ. अनुसूची - १ बमोन्त्जमको प्रत्येक शिको सनाखत फाराम भरी प्रत्येक फाराममा शिको सङ्केत
नम्बर प्रिसँर् उल्लेख र्ने । एक प्रसत फाराम शि भण्डारण घरमा र एक प्रसत सम्बन्त्न्धत
सनकायले सुरन्त्क्षत राख्र्ने ।
च. शि सड्ने , र्ल्ने, न्त्िङ्गा भन्त्न्कने तथा जनािरले खाने जस्ता समस्या आउन नददन सङ्कलन
र्ररएका शिलाई जथाभािी खुल्ला रुपमा नराखी उन्त्चत व्यिस्थापन र्ने ।
छ. हिाई दुघट
ग नाको घटनामा िा अन्य शि क्षतसबक्षत भएका िा हुन सक्ने घटनामा सम्पूण ग ससङ्गो
शरीर प्राप्त र्नग सम्भि नभएको अिस्थामा शरीरका कुनै अङ्गहरुलाई पसन मृतकको सनाखतको
प्रयोजनाथग ससङ्गो शरीरको रुपमा र पहण र्ने । यस्तो अिस्थामा घटनास्थलमै शरीरका विसभन्न
अङ्ग समलाउने प्रयास नर्री प्रत्येक अङ्गलाई छु ट्टा-छु ट्टै शिका रुपमा सङ्कलन र्री बेग्लै नम्बर
ददई शिर्ृहमा ल्याउनु पदगछ ।
ज. घटनास्थलमा र्ररने शिको खोजी तथा सङ्कलन कायगले न्त्जवित व्यन्त्िहरुको उद्दार तथा राहत
कायगमा कुनै प्रकारको असर नपने र्री सधै न्त्जवित व्यन्त्िको खोजी तथा उद्दारको कायगलाई
प्राथसमकता ददने ।

७. शिको ढु िानी
घटनास्थलमा सं लग्न भएका शिलाई जसत सक्दो सछट्टो शि घरमा पुर्याउनु पदगछ ।
जसले र्दाग शिको सं रक्षण, पवहचान र शिको अन्त्येवि कायगमा सहयोर् पुर्याउँ छ । शिको
व्यिन्त्स्थत ढु िानी र्नग सनम्न विषयमा ध्यान पुर्याउनु पदगछ ।
क. ढु िानी र्नुभ
ग न्दा पवहल्यै शि भण्डार स्थलको पवहचान र्ने ।
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ख. घटनास्थलको प्रकृसत र यातायातको साधनको उपलब्धताको आधारमा शिको सुरन्त्क्षत र
सम्मानजनक ढु िानीको व्यिस्था र्ने ।
र्. शिलाई राम्रोसँर् राख्ने थैलो, प्लाविक, बसड ब्यार् िा अन्य स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने सामर पीले
सुरन्त्क्षत तिरबाट ढाकेर मार ढु िानी र्ने ।

घ. शि ढु िानीमा एम्बुलेन्सको प्रयोर् नर्ने ।

ङ. शि ढु िानी र्दाग र्ोरु र्ाढा, ट्रक, ट्याक्टर िा मासनसद्वारा िा जुन साधन उपलब्ध हुन्छ
सोहीबाट र्ने ।
च. शिमासथ शिको खात पारी ढु िानी नर्ने ।

८. शिको भण्डारण तथा सं रक्षण
प्रत्येक न्त्जल्लामा रहे का सािगजसनक तथा सनजी अस्पताल, अञ्चल, क्षेरीय तथा केन्रीय

अस्पतालमा भएको शिर्ृहलाई विपद्को समयमा शि भण्डार र्ृहको रुपमा प्रयोर् र्ने ।

अस्पतालको विद्यमान सं रचना विपद्को समयमा पयागप्त हुदैन तसथग उि समयमा अस्थायी
शिर्ृहको स्थापना र्नुप
ग दगछ । यसरी अस्थायी शिर्ृह स्थापना र्दाग अस्पतालमा उपयोर् नभएका

भिन, स्टोर िा अस्थायी रुपमा सनमागण र्ररएका टहराहरुमा शिको सं रक्षण हुने र्री उपयुि
तापक्रममा राख्ने व्यिस्था समलाउनु पनेछ । यदद शि छोटो समयको लासर् मार रहने सम्भािना
छ भने शून्य सडर पी से न्त्ल्सयसमा नबढ्ने र्री र लामो समय रहन्छ भने - (माइनस) १८ सडर पी
से न्त्ल्सयस हुन ु पदगछ । यसरी भण्डारण र्ररएका शिलाई सनाखत र्री अन्त्न्तम सं स्कारका लासर्
पररिारलाई हस्तान्तरण नर्रुन्जेल सम्म साधन-स्रोतको पयागप्तताका आधारमा रे विजेरेटर, न्त्चस्यान

कोठा िा जमीनमुसन खाडल खनी र्ाडेर शिलाई सढ्न र्ल्नबाट जोर्ाउनु पदगछ । अस्थायी िा
दीघगकालीन रुपमा सनाखत हुन नसकेका शिहरुलाई जसमनमुनी र्ाडेर राख्दा सनम्न कुराहरुमा
ध्यान ददनु पदगछ ।

क. हरे क न्त्जल्लामा स्थानीय तहको सहयोर् र सहभासर्तामा अस्थायी िा दीघगकालीन रुपमा शि
र्ाडेर राख्ने प्रयोजनको लासर् जसमनको व्यिस्था हुन ु पदगछ ।
ख. शि र्ाड्ने ठाउँ /स्थल (Burial Site) िरपर बस्ने जनसमुदायको लासर् स्िीकार योग्य हुन ु
पदगछ।
र्. शि र्ाड्ने ठाउँ मासनसको बसोबास र पानीको श्रोतबाट कम्तीमा २०० समटर भन्दा टाढा हुन ु
पदगछ।
घ. एक भन्दा बढी शिहरु र्ाड्दा ४० से.सम.को फरकमा र र्वहराई १.५ दे न्त्ख ३ समटर सम्म
हुन ु पदगछ।
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ङ. शिहरु र्ाड्दा प्रत्येक शिलाई पानी तथा ओसले नसभज्ने पररचयात्मक न्त्चन्ह ददनु पदग छ र
सोही न्त्चन्ह जसमनको सतहमा समेत रान्त्खनु पदगछ । शिलाई र्ाडीसके पसछ सो स्थानको शि

सवहतको न्त्चहानको नक्सा बनाई न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतमा रे कडग सुरन्त्क्षत हुने र्री
राख्नु पदगछ ।

च. सनाखत भई आफन्तलाई हस्तान्तरण प्रयोजन बाहे क उि न्त्चहान कसै ले खोतल्न नपाउने र्री
सुरन्त्क्षत तररकाहरु अपनाउनु पदगछ ।

छ. काठमाण्डौ उपत्यका तथा आसपासका न्त्जल्लाहरुबाट ल्याईने शिहरु भण्डारण विसध विज्ञान
विभार् मेसडससन विभार्, सर.िा. न्त्शक्षण अस्पताल महाराजर्ञ्ज लर्ायत अन्य सं स्थाहरुमा
उपलब्ध न्त्चस्यान र्ृह तथा रे विजेरेटरमा र्नुग पदगछ ।

९. शिको पवहचान
शिहरुको सनाखत कायगको लासर् विपद्जन्य शि सनाखत टोलीको (Disaster Victim
Identification Team) र्ठन र्ररनु पदगछ । उि टोलीमा विसध विज्ञान न्त्चवकत्सक लर्ायत पवहचान
प्रवक्रयामा विज्ञता भएका विशेषज्ञहरु हुनपु नेछ । टोलीको नेतत्ृ ि सम्भि भए सम्म विसध विज्ञान
न्त्चवकत्सक िा विज्ञले र्नुग पदगछ । शिलाई सङ्कलन र्री भण्डारण र्रे दे न्त्ख यसको अन्त्न्तम
सं स्कार र्नुग भन्दा अर्ासड यसको सही पवहचान िा सनाखत र्नग हराएका व्यन्त्िका बारे मा उसका
आफन्त िा पररिारबाट सङ्कलन र्ररएको सू चना (शारीररक बनािट, सम्बन्त्न्धत िस्तुहरु तथा
घटनाको स्थान िा प्रकृसत ) सँर् शिको प्रकृसत मुच ुल्काबाट सङ्कसलत सू चनालाई सभडाई त्यसका
आधारमा सनष्कषग सनकाल्नु पदगछ । शिको सनाखतमा कदठनाइ भएमा अन्य उपयुि पद्धसत िा
प्रवक्रयाको अिलम्बन र्नुग पदगछ । जसका सनन्त्म्त सबै तहमा पयागप्त पुिागधार, स्रोत-साधन र दक्ष
जनशन्त्िको जरुरत पदगछ । हरे क प्रदे शमा प्रादे न्त्शक स्तरको सािगजसनक िा सनजी जुनसुकै

अस्पतालमा िा स्िास्थ्य सं स्थामा रहने र्री प्रादे न्त्शक Medico-legal केन्र स्थापना र्ररनु पदगछ ।

सो केन्रमा विसध विज्ञान न्त्चवकत्सा विज्ञ रहने हुँदा विपद् पश्चात र्नुग पने शि व्यिस्थापन कायग
बढी प्रभािकारी हुन्छ । केन्रीय, प्रादे न्त्शक र स्थानीय स्तरका सबै अस्पताल तथा सनजी िा

सरकारी मेसडकल कलेजहरुमा शि र्ृह र रे विजेरेटर िा न्त्चस्यान कोठा ( Cool Room ) को
व्यिस्था र्ररनु पदगछ । खासर्री हिाई दुघट
ग नाको शिहरुको सनाखत र्दाग Ante- mortem data

लर्ायत अरु थप सू चनाहरु आिश्यक पने हुँदा नेपाल नार्ररक उड्डयन प्रासधकरणको प्रसतसनसधत्ि
सनाखत उप-ससमसतमा हुन ु पदगछ । शि सनाखतका लासर् प्राथसमक र दद्वतीयक र्री सनम्न दुई
प्रकारको विसध प्रयोर् र्ने । प्राथसमक विसधमा प्रयोर्शालामा आधाररत विन्त्शिीकृत विसध पदगछ भने
दद्वतीयक विसधमा व्यन्त्िर्त वििरण, फोटोर पाफ, शिको अिलोकन िा शिसँर्ै प्राप्त भएका अन्य
विसभन्न वििरणहरुको प्रयोर् आदद पदगछन् । शि पवहचान प्रवक्रयामा नेपालका कुनै पसन सं घ
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सं स्थामा उपलब्ध दक्ष तथा तालीम प्राप्त जनशन्त्िको आिश्यकता परे को समयमा सं लग्नता र्राई
सम्भि भए सम्म विज्ञहरुको टोलीद्धारा शि सनाखत कायग र्नुग पदगछ ।
९.१ प्राथसमक विसध
शिको सनाखत र्ने प्राथसमक विसधमा सनम्न विसधहरु अिलम्बन र्ने ।
क. हस्तरे खा/औंठाछाप परीक्षण (Fingerprint)
ख. दाँतको तुलनात्मक परीक्षण (Forensic Odontology)
र्. फोरे न्त्न्सक रे सडयोलोजी (Forensic Radiology, X-ray)
घ. फोरे न्त्न्सक एन्रोपोलोजी (Forensic Anthropology)
ङ. सड. एन. ए. (DNA) परीक्षण
९.२ दद्वतीयक विसध
क. शिको सनाखत र्ने दद्वतीयक विसधमा सनम्न विसधहरु अिलम्बन र्ने ।
ख. शि अिलोकन र्री पवहचान र्ररने
र्. फोटोर पाफ माफगत पवहचान
घ. व्यन्त्िर्त वििरण (उमेर, सलङ्ग, उचाई, जन्मजात न्त्चन्ह, टाटु , खत आदद)
ङ. लुर्ा िा लुर्ाका ब्राण्ड, साइज, प्रकार र अन्य सामर पी जस्तै र्हना, पररचयपर आदद ।
९.३ सनाखत र्ने प्रवक्रया
शिको सही सनाखतका लासर् सनम्न प्रवक्रया अपनाउनेःक. शिको प्रकृसत मुच ुल्का तथा सू चना सङ्कलन (Postmortem Data Collection)
1. घटनास्थलबाट शिको सङ्कलन र्रे पश्चात प्रत्येक शिलाई छु ट्टा-छु ट्टै ससलससलेिार नम्बर
ददई त्यसको असभलेख राख्नुपदगछ । शिसँर् भएका र्हना, लुर्ा तथा अन्य पररचयपर िा
कार्जातहरुलाई सुरन्त्क्षत साथ शिसँर्ै राख्ने । शिको नम्बर लेख्दा नमेवटने स्थायी मसी
र पानी िा ओसबाट जोसर्ने कार्जको प्रयोर् र्ने ।

2. शिको पररचय नम्बर समेत आउने र्री सम्भि भए सम्म सडन्त्जटल फोटो न्त्खची सुरन्त्क्षत
राख्ने ।
3. शिको सनाखत फाराम (अनुसूची-१) दुई प्रसत भरी एक प्रसत शि भण्डारण घरमा र एक
प्रसत सम्बन्त्न्धत असधकारीसँर् राख्ने ।
ख. हराएका

व्यन्त्िको

सू चना

सङ्कलन

(Ante mortem data collection) को लासर्

घटनास्थलबाट सङ्कलन र्ररएका शिहरु सङ्कलन र्ररएको स्थानमा सू चना केन्र स्थापना र्री
हराएका व्यन्त्िका पररिार िा नातेदारहरुसँर् उनीहरुको व्यन्त्िर्त वििरण अनुसूची - २

9

बमोन्त्जमको फाराम भरी सङ्कलन र्नुप
ग दगछ । हराएका व्यन्त्िहरुसँर् सम्बन्त्न्धत व्यन्त्िर्त
फोटोर पाफ, मेसडकल सू चना (Medical History) रोर्हरु, रि समूह, िा अन्य जातीय सू चना,
टाटु आदद प्राप्त भएमा सो समेत सङ्कलन र्री राख्ने ।
र्. शिको सनाखत

1. मृतकको शारीररक लक्षण, लिाकपडा, फोटोर पाफ, पररचयपर आदद हराइरहे कािा मृत्यु भई
सकेका भनेका व्यन्त्िहरुको सू चनाबीच जोडा समलाएर एउटै खाले सू चनाका आधारमा मृत
शरीरको सनाखत र्ने ।

2. शिको दृविमू लक पवहचान मार र्लत पवहचान हुन सक्ने भएकोले उि पवहचानका
साथमा कपडा, विशेष लक्षण, साथमा भएका न्त्चज िस्तुलाई समेत आधार मानी पवहचान
र्नुग पदगछ । यसरी पवहचान हुन नसकेको िा शं का भएमा अन्य विसध विज्ञान प्राथसमक
विसध ( शि पररक्षण, औठाछाप, दन्त, सड.एन.ए. आदी )

सवहतको सनाखत प्रवक्रयाको

अिलम्बन र्नुग पदगछ ।
3. सनाखत

हुन

(Temporary

नसकेको

सिहरुको

आिश्यक

नमुना

सङ्कलन

र्री

अस्थाई

न्त्चहान

burial) बनाई कम्तीमा १२ िषग सम्म सुरक्षीत राख्ने । त्यसरी र्ाडेर

भण्डारण र्दाग पसछ सनाखत भएमा सनकालेर सम्बन्त्न्धत पररिारलाई बुिाउन सक्ने र्री
िैज्ञासनक विसध अपनाउने।
4. सनाखत हुन नसकेका व्यन्त्िर्त सरसामानहरु न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतले सुरन्त्क्षत
राख्नु पदगछ ।

१०. शिको अन्त्न्तम व्यिस्थापन
शिको अन्त्न्तम व्यिस्थापन शि व्यिस्थापनको अन्त्न्तम चरण हो । हाम्रो दे शका विसभन्न
जातजासत र समुदायकाबीच विद्यमान धासमगक, सांस्कृसतक तथा रीसतररिाजमा रहे का विविधताले र्दाग
यो कायग एक सं िेदनशील हुन जान्छ । शिलाई अन्त्न्तम सं स्कार र्नुभ
ग न्दा अर्ासड प्राथसमकता
क्रमका आधारमा सनम्न कायग सम्पादन र्नेः-

१०.१ मृत्युको प्रमाणपर जारी र्ने
क. सनन्त्श्चत तोवकएको ढाँचामा विसध विज्ञान विज्ञ (Forensic Medicine Expert) ले िा न्त्चवकत्सकले
सनाखत भएका शिको मृत्यु प्रमाणपर मृतकका नन्त्जकको पररिारका सदस्यलाई उपलब्ध
र्राउने । यो प्रमाणपर अन्त्न्तम सं स्कार र्नग, राहत प्राप्त र्नग, अन्य कानुनी कारिाही र्नग तथा
विदे शीको शि भएमा सम्बन्त्न्धत दे शमा फकागउन महत्िपूण ग दस्तािेजको रुपमा कायग र्दगछ ।
यस्तो प्रमाणपरमा विपद्को अिस्थामा मृत्यु हुनक
ु ो प्रमुख कारण उल्लेख र्नुग पनेछ । विपद्
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घटनाको प्रकृसतका आधारमा सबै शिहरुको पूण ग परीक्षण र्नुग पने िा नपने आदे श स्िस्थ्य
तथा जनसं ख्या मन्रालयको समन्ियमा र्ृह मन्रालयले जारी र्नेछ । तर विदे शीको हकमा र
सनाखत हुन नसकेको शिहरुका हकमा भने शि परीक्षण लर्ायतका सनाखतका आिश्यक
प्रवक्रयाहरु पुरा र्नुग पने छ। पूणरु
ग पमा शि परीक्षण नर्री मृत्युको प्रमाणपर जारी र्ने

असधकार विसध विज्ञान न्त्चवकत्सकको मार हुनेछ । यदद विसध विज्ञान न्त्चवकत्सक भौसतक रुपमा

उपन्त्स्थत हुन सक्ने न्त्स्थसत नभएमा सनजको मार्गदशगनमा अन्य उपलब्ध न्त्चवकत्सकले पसन
मृत्युको प्रमाणपर जारी र्नग सक्नेछ । यस्तो मार्गदशगन कुन विसध विज्ञान न्त्चवकत्सक िा
विज्ञबाट भएको हो, सो खुलाई कायगस्थलको न्त्चवकत्सकले असभले न्त्खकृत र्नुप
ग नेछ । मृत्यु
प्रमाणपरको ढाँचा अनुसूची-३ मा उल्लेख र्ररएको छ ।
ख. सनाखत हुन नसकेका शिहरुको थप फोरे न्त्न्सक अनुसन्धानको कायग अर्ासड बढाउने । यसका

सनन्त्म्त विसध विज्ञान (Forensic) प्रयोर्शालामा शिको प्रसतसनसधमूलक जै विक नमूना (Biological
sample) बैज्ञासनक परीक्षणको लासर् सङ्कलन र्री उि शिलाई अस्थायी न्त्चहानमा राख्ने ।

१०.२ शि हस्तान्तरण
क. पवहचान भएका र सनाखत भएका सबै शिहरुलाई सम्बन्त्न्धत पररिारलाई हस्तान्तरण र्ने ।
यदद पररिारका कुनै पसन सदस्य उपलब्ध हुन नसकेमा उि शिलाई अस्थायी न्त्चहानमा

(Temporary Burial) सुरक्षसत र्री राख्नु पदगछ । शिसँर्ै मृत्युको प्रमाणपर उपलब्ध र्राउनु
पदगछ।

ख. यसरी शि हस्तान्तरण र्दाग यसको सम्पूण ग असभलेख राख्नु पदगछ । साथै शि बुिने व्यन्त्िको
समेत पूण ग वििरण राख्नु पदगछ ।
र्. शिको हस्तान्तरण र्दाग भेदभाि रवहत व्यिहार र्ने ।।
घ. पवहचान हुन नसकेका शिको हकमा विसधविज्ञान प्रयोर्शालामा पठाउने प्रयोजनका लासर्
प्रसतसनसधमूलक जैविक नमूना (रर्त, रं, हड्डी, दाँत आदी)

सङ्कलन र्नुग पने छ । उि नमुना

सङ्कलन पश्चात शिलाई अस्थाई िा ददघगकालीन रुपमा जसमनमुनी र्ाडी ददनुपदगछ ।
ङ. शि बुिेपसछ सम्बन्त्न्धत नातेदारले नै ढु िानी र्नुप
ग नेछ । यदद नातेदाहरुले ढु िानी र्नग नसक्ने

अिस्था भएमा न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतले ढु िानी र्नग सहयोर् र्नुग पदगछ । लामो
दूरीमा ढु िानी र्नुप
ग ने भएमा शिलाई उपयुि तररकाबाट मोडेर सुरन्त्क्षत ढु िानी र्ने । यसका
लासर् शि राख्ने िोला (Body bag) िा कवफन (Coffin) को प्रयोर् र्नुग पदगछ ।
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च. विदे शी नार्ररकको हकमा सनम्न व्यिस्थाहरु हुनेछनः-

1. शि व्यिस्थापनमा विदे शी तथा स्थानीय सबैमा एकै प्रकारको प्रवक्रयाहरु अिलम्िन र्नुग
पदगछ।

2. यो क्रममा विसध विज्ञान (Forensic Medicine) विशेषज्ञलाई सनाखत लर्ायतका प्रवक्रयामा
सहभार्ी र्राउनु पदगछ । सो सम्भि नभए विशेषज्ञको सनदे शनमा अन्य न्त्चवकत्सकहरुले
त्यस्तो कायग र्नुग पदगछ।
3. सनाखत पश्चात प्रहरीलाई जानकारी ददई परराि मन्रालय माफगत सम्बन्त्न्धत दे शको
राजदुतािास िा सनयोर्मा सू चना ददनु पनेछ । मृत्यु प्रमाणपर लर्ायत आिश्यक अन्य
कार्जातहरु तयार र्री शिलाई आफ्नो दे श लैजान चाहे मा सहयोर् र्नुग पदगछ ।
4. विपद् पश्चात सहयोर्को लासर् अन्य दे शबाट विशेषज्ञहरु िा विशेषज्ञ टोली आउँ दा
सम्बन्त्न्धत राजदुतािास/सनयोर्को ससफाररसमा परराि मन्रालय माफगत आउन सक्नेछन् ।
त्यस्ता विशेषज्ञ िा विशेषज्ञ टोलीले राविय आपत्कालीन कायग सञ्चालन केन्रबाट तोवकएको
क्षेरमा सहयोर् र्ने सनदे शन पाएको अिस्थामा कायगक्षेरमा र्ई शि व्यिस्थापन कायगमा

सहयोर् र्नग सक्नेछन् । शि सनाखत कायगमा सं लग्न नेपाली विशेषज्ञले सहयोर्को
आिश्यकता र औन्त्चत्य हे री टोलीमा सं लग्न र्राउन सक्नेछ ।
5. विदे शी विशेषज्ञ िा विशेषज्ञ टोलीले नेपालमा प्रचसलत कानूनको पररसधसभर रही कायग र्नुग
पदगछ।
6. विदे शी विशेषज्ञहरुले आफ्नो दे शको नार्ररकको मार जाँच र्ने िा कुनै सनन्त्श्चत िर्गका िा
क्षेरका मार नार्ररकको शि जाँच र्नग पाउने छै नन् ।
7. नेपाली विशेषज्ञहरुले पवहचान र्री अन्त्न्तम नसतजामा पुर्ी सकेका शिहरुको हकमा पुनः

पवहचानका प्रवक्रयाहरुको अनुरोध भएमा आिश्यकता र औन्त्चत्यताका आधारमा मार
त्यस्तो कायग र्नग सवकने छ । त्यसो र्दाग पवहले न्त्जम्मेिारी सलई कायग र्रे का विशेषज्ञ िा
सनजका प्रसतसनसधको रोहिरमा र्नुग पने छ ।

8. शि व्यिस्थापनको न्त्चवकत्सकीय कायगमा अन्य दे शका सुरक्षा सनकाय िा अरु विषय
विशेषज्ञहरुबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुन ु हुदैन ।
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१०.३ शिको अन्त्न्तम सं स्कार
विपद्बाट मृत्यु भएका शिमध्ये शिको तथा विसभन्न अङ्गहरुको अन्त्न्तम सं स्कारको व्यिस्था
स्थानीय समुदायको सहभासर्तामा न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतले समलाउनु पदगछ । यसरी
अन्त्न्तम सं स्कारको व्यिस्था र्दाग यथाशक्य स्थानीय समुदायको सं िेदनशीलतामा पसन ध्यान ददनु
पने छ । शिको अन्त्न्तम सं स्कारका लासर् सनम्न विसध अपनाउनेः-

क. जलाएर अन्त्न्तम सं स्कार र्ने जासतहरुको शि जलाउदा शि जलाउनका लासर् पूि ग सनधागररत
स्थानमा जलाउने । तर सो स्थान पयागप्त नभएमा बसोिासबाट कम्तीमा ५०० समटरको दूरी
भएको स्थानलाई अस्थायी शि जलाउने स्थान बनाउने ।
ख. शिलाई र्ाडेर अन्त्न्तम सं स्कार र्ने प्रचलन कसतपय समुदायमा विद्यमान छ । पवहचान भएका
शिहरुलाई उनीहरुको ररतीरीिाज एिं सं स्कार अनुसार सम्भि भए सम्म र्ाडेर अन्त्न्तम
सं स्कार र्नग ददनु पदगछ ।
र्. विपद्को समयमा समुदायले रोजे अनुसारको विसधबाट अन्त्न्तम सं स्कार र्नग िातािरणीय प्रभाि
एिं स्रोत-साधन र समयको अभािको कारणले उपयुि नभएमा न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन
ससमसतको सनणगय अनुसार उपयुि विसधबाट शिको अन्त्न्तम सं स्कार र्नुग पदगछ तर शिको
सामुवहक अन्त्येवि र्नग पाईने छै न ।

१०.४ अन्त्न्तम सस्कार स्थल पूिग पवहचान र्रर राख्ने
ठू ला ठू ला विपद्का घटना भई धेरै व्यन्त्िहरुको मृत्यु हुनसक्ने सम्भािनालाई
दृविर्त र्री विपद् व्यिस्थापन ससमसतले आिश्यक समन्िय र्री अन्त्न्तम दाह सं स्कार
स्थलको पूिग पवहचान र्री राख्नु पदगछ ।
११. सूचना तथा सञ्चार व्यिस्थापन
विपद्को समयमा सही सू चना व्यिस्थापन र्नुग महत्िपूण ग हुन्छ । यसले शिको सनाखत
र्नग, पीसडत पररिारलाई आिश्यक राहत ददन, उनीहरुको मनोिैज्ञासनक असरलाई कम र्नग,
जनमानसमा सही सू चना प्रिाह र्नग र सञ्चार माध्यमलाई व्यिन्त्स्थत तररकाबाट सू चना प्रिाह र्नग
मद्दत पुर्याउँ छ। यस अन्तर्गत सनम्न उपायहरु अिम्बन र्नेःक. शिको प्रकृसत मुच ुल्का, पीसडत पररिार तथा प्रथम उद्धारकहरुबाट मृतक र शिको पवहचानको
बारे मा सू चनाहरु सङ्कलन र्ने ।
ख. घटनास्थलमा सू चना केन्र स्थापना र्री सम्पूण ग सू चनाको सङ्कलन तथा प्रिाह र्ने ।

र्. अनािश्यक हल्ला फैलन नददन एिं र जनसमुदाय र पीसडतलाई सही सू चना प्रिाह र्नग सञ्चार
माध्यमसँर्को सहकायगलाई मजबुत बनाउने ।
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घ. सञ्चार माध्यमसँर्को सहकायग र सू चना प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउन सक्ने असधकारीलाई यो
कायग सुम्पने र सबै सू चना सोही असधकारी माफगत मार प्रिाह र्ने ।
ङ. हराइरहे का व्यन्त्िका बारे मा पीसडत व्यन्त्िहरुसँर् पयागप्त सू चना सङ्कलन र्ने ।
च. न्त्जल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतले सञ्चार योजना बनाई विसभन्न सञ्चार माध्यमबाट स्थानीय
समुदाय र मासथल्लो सनकायलाई सू चना प्रिाह र्ने ।
छ. शि सङ्कलन तथा भण्डारण कायगमा बाधा पुग्ने अिस्थामा सञ्चारकमीहरुलाई घटनास्थलमा र्ई
प्रत्यक्ष रुपमा फोटो न्त्खच्न अनुमसत नददने ।
ज. विपद्का घटना लर्िै मृतकको सं ख्याको बारे मा सूचना ददने वक नददने भनी वििेकपूण ग सनणगय

र्ने । सम्प्रेवषत सू चनाले भ्रम सृजना र्रे मा, असत्य प्रमान्त्णत र्रे मा आउन सक्ने र्म्भीर
अिस्था प्रसत सं िेदनशील भई सू चनाको आसधकाररकता प्रसत विशेष ध्यान ददनु पनेछ ।

१२. पीसडत पररिारलाई सहयोर्
विपद्को घटना पश्चात प्रभावित पररिारको पवहलो प्राथसमकता हराएका सदस्यका बारे मा
थाहा पाउनु हो । तसथग जुनसुकै बेला र अिस्थामा उद्धार, शि सङ्कलन र सनाखत प्रवक्रयाको
बारे मा इमान्दार पूिक
ग सही सू चना ददनुपछग ।
यस अन्तर्गत सनम्न उपाय अिलम्बन र्नेःक. मृतकका आफन्तजनलाई सहयोर् र्नग एक पाररिाररक सम्पकग केन्र स्थापना र्ने र सो केन्र
माफगत हराएका व्यन्त्िको सू चना सङ्कलन र उनीहरुलाई विसभन्न प्रकारका मनो-सामान्त्जक
(Psycho-Social) परामशग उपलब्ध र्राउने ।
ख. शिको जसतसक्दो सछटो सनाखत र्ने, शोकाकुल पररिारले शि हे न ग चाहे मा उि चाहनाको
सम्मान र्ने र सनाखत भएका शिलाई जसतसक्दो सछटो पररिारलाई सुम्पने ।
र्. पीसडतहरुको धासमगक र सांस्कृसतक सं िेदनशीलतालाई सम्मान र्दै शिको सही ढङ्गबाट
होससयारी पूिक
ग र सामान्त्जक मूल्य मान्यता अनुरुप हस्तान्तरण र्ने ।

घ. पीसडत पररिार र असहाय टु हरु ा बालबासलका एिं बृद्धबृद्धाको विशेष हे रचाह र्ने र आिश्यक
सहयोर् र्ने ।

१३. क्षमता विकास कायगक्रम
यो मार्गदशगन

बमोन्त्जम

विपद्को

समयमा

प्रभािकारी

शि

व्यिस्थापनका

लासर्

सरोकारिालाहरुलाई यथेि क्षमता विकास र्नग तथा पयागप्त प्रचार र्नगका लासर् नेपाल प्रहरी¸सशस्त्र
प्रहरी बल, नेपाल¸ नेपाली सेना¸ रे डक्रस¸ सबै तहका अस्पतालहरुमा तालीम प्रदान र्ने । क्षमता
विकास कायगक्रम तजुम
ग ा र्री कायागन्ियन र्ने । शिको पवहचान प्रवक्रया एक विन्त्शविकृत र असत
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महत्िपूण ग भएको हुँदा विसध विज्ञान विज्ञ, दन्त न्त्चवकत्सक र अन्य न्त्चवकत्सकहरुलाई पसन विशेष
तालीम सञ्चालन र्री प्रन्त्शक्षण र्नुग पदगछ ।

१४. नार्ररकको कतगव्य हुने
क. यो मार्गदशगन बमोन्त्जम शिको खोजी, ढु िानी, भण्डारण, सनाखत तथा अन्त्न्तम सं स्कार र्ने
कायगमा सहयोर् पुरयाउनु
्
प्रत्येक नार्ररकको कतगव्य हुनेछ ।

ख. स्कूल तथा कलेजहरुमा न्त्शक्षा मन्रालय िा विश्व विद्यालयद्धारा विद्यालय तथा कलेजहरुका
कृयाकलापमा

विपद्मा

शि

Training) को व्यिस्था र्ने ।

व्यिस्थापन

सम्बन्धी

असभमुखीकरण

तालीम

(Orientation

१५. मार्गदशगन लार्ु हुने
शि व्यिस्थापन मार्गदशगन विपद् जोन्त्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन राविय पररषद् बाट
स्िीकृत भएको समसत दे न्त्ख लार्ु हुनेछ ।
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अनुसूची - १
शि सनाखत फाराम
(Post Mortem FORM)
ँ ा नं .9.३ (क) 3 सँर् सम्बन्त्न्धत)
(मार्गदशगनको बुद
घटनाको प्रकृसतः
घटनास्थलको नामः
घटना समसतः
पररचयात्मक क्रमाङ्क प्रयोर् र्नुग होस् र सम्बन्त्न्धत फाइलहरु तस्िीरहरु र भण्डारण र्ररएका
िस्तुहरु सं लग्न र्राउनुहोस ।
शि/शिको टु क्राको सङ्केत नं (B/BP) code :
शिको सम्भावित सनाखत :
सू चना ददने व्यन्त्ि:
नाम :..........................................................................
कायागलयको पद :..............................स्थान र समसत :...............................
हस्ताक्षर :....................................
खोजीको वििरण
स्थान, समसत, घटनाको वििरण र खोजीकतागको नाम पसन उल्लेख र्नुह
ग ोस् । यदद सोही क्षेरमा अरु
पसन शिहरुको खोजी कायग भएको भए सं ङ्केत र्नुग होस् र यदद सनाखत हुन सके नाम र नाता
सम्बन्ध पसन सं लग्न र्नुह
ग ोस् ।

वििरण भने व्यन्त्िको नाम:

पद:

हस्ताक्षर :

समसत:

क्रमशः
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शि सनाखत फाराम
B/BP Code:.................................................
क) भौसतक वििरण

क.१

सामान्य अिस्था (एउटा न्त्चन्ह
लर्ाउनुहोस्)

अ. सं ग्लो शि

टुवक्रएको शि (िणगन र्नुह
ग ोस)

आ. पूणग

केही भार्
कुवहएको

अन्त्स्थपंजर भएको

पुरुष

मवहला

सम्भावित पुरुष

सुरन्त्क्षत

क.२

क.३
क.४

क.५

दे न्त्खने सलङ्ग (एउटामा न्त्चन्ह

लर्ाउनुहोस् र प्रमाणहरु व्याख्या
र्नुह
ग ोस्)

न्त्शशु

लर्ाउनु होस्)

भौसतक वििरण (नाप्नुहोस् िा

अन्त्स्थपंजर मार
सम्भावित
मवहला

थाहा पाउन
नसवकएको

वकशोर

ियस्क

प्रौढ

उचाई (शरीरदे न्त्ख पैतालासम्म)

पुडको

औसत

अग्लो

िजन

पातलो

औसत

मोटो

एउटामान्त्चन्ह लर्ाउनुहोस्)

अ) टाउकोका रं)अनुहारको रं)
शरीरका रं

बालक

रङ्ग

लम्बाई

आकार

ु ोपन
मुडल

अन्य

केही छै न

जुङ्गा

दाह्री

रङ्ग

लम्बाई

िणगन र्नुह
ग ोस
न्त्चन्ह

तथा

शारीररक

भौसतक जस्तैः (कानको आकार,
आन्त्ँ ख भौ, नाक, न्त्चउँडो, हात, खुट्टा,

यदद चावहएको खण्डमा थप पानाहरु थप्नुहोस् । यदद सम्भि भए भेवटएका
शारीररक न्त्चन्हहरु न्त्चराङ्कन र्नुहोस् ।

नङ्ग, कुरुप, अंङ्ग, छु वट्टएका हात,
क.६

र्नुह
ग ोस)

प्रमाणहरु िणगन र्नुहोस् (जनेन्त्न्रय, दाह्री इत्यादद)

उमेर समूह (एउटामा न्त्चन्ह

छु टयाउने

आंन्त्शक

शिको टुक्रा (िणगन

खुट्टा/अं ङ्ग

प्रत्यङ्ग)

सन्त्जक
ग ल

हात/खुट्टा)

छालाका

न्त्चन्हहरुः

दे न्त्खने

घाउचोटः

इम्प्लान्टस् िा प्रास्थेससस (नक्कली

खतहरु, ट्याटु, छे डेको, जन्मजात
न्त्चन्ह, कोठी,

(स्थानः दायाँ/बायाँ सतर कुन हो

उल्लेख र्नुग होस) दन्त अिस्थाः
(सुनको दाँत, नक्कली दाँत) आदद

वििरण भने व्यन्त्िको नाम:

पद:

हस्ताक्षर :

समसत:
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शि सनाखत फाराम
B/BP Code:.................................................
ख) सं लग्न प्रमाण:

ख.१

लुर्ाफाटा

ख.२

जुिा/चप्पल

ख.३

चश्मा

लुर्ाफाटाका प्रकार, रङ्ग, फेसब्रक, ब्राण्डको नाम, टालटू ल (ममगत)
र्ररएको । सम्भि भए सम्मका सबै कुराहरु िणगन र्नुहोस् ।

वकससम (पानी बुट, जुिा, चप्पल) रङ्ग, ब्राण्ड, साइज । सम्भि भए
सम्मका सबै कुराहरु िणगन र्नुहोस् ।
चश्मा (रङ्ग र ढाँचा), कन्ट्याक्ट लेन्सहरु । सम्भि भए सम्मका
सबै कुराहरु िणगन र्नुह
ग ोस् ।
घडी, र्रर्हना, थैली, साँचो, तन्त्स्िरहरु, मोबाइल फोन (नम्बर सवहत),

ख.४

व्यन्त्िर्त सरसामान

औषसधहरु, च ुरोट, इत्यादद । सम्भि भए सम्मका सबै कुराहरु िणगन
र्नुह
ग ोस् ।

ख.५

न्त्चन्न सवकने
कार्जातहरु

पररचय पर, सिारी चालक अनुमसत पर, क्रेसडट काडग, सभसडयो

क्लब काडग, इत्यादद । सम्भि भए फोटोकपी र्नुग होस् । त्यस
सभर रहे का जानकारीलाई िणगन र्नुह
ग ोस् ।

वििरण भने व्यन्त्िको नाम:

पद:

हस्ताक्षर :

समसत:
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शि सनाखत फाराम
B/BP Code:.................................................
र्. असभलेख र्ररएका जानकारी :
र्.१

औंठा छाप

छ

छै न

र्.२

शिका तस्िीरहरु

छ

छै न

औंठा छाप सलने व्यन्त्िः
भण्डारण र्ररएको स्थलः
शिका तस्िीरहरु सलने व्यन्त्िः
भण्डारण र्ररएको स्थलः

घ. सनाखत
घ.१

सनाखतको लासर् अनुमान

सम्भाव्य पररचयको ठहर र्नुक
ग ा कारणहरु

ङ. शिको न्त्स्थसतः
शि घर, रे विजेरटर, कन्टे नर अस्थायी दफन आददको
विशेषरुपले उल्लेख र्नुह
ग ोस् र स्थान बारे िणगन
भण्डारण र्ररएको

र्नुह
ग ोस् ।
भण्डारण र्ने व्यन्त्िः
बुन्त्िसलने व्यन्त्िः
समसतः

हस्तान्तरण

असधकार प्रदान र्ने व्यन्त्िः
अन्त्न्तम र्न्तव्य (सनददगि स्थान):

वििरण भने व्यन्त्िको नाम:

पद:

हस्ताक्षर :

समसत:
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अनुसूची - २
हराइरहे का व्यन्त्िहरुको वििरण फाराम
(AM FORM)
ँ ा नं .9.3 (ख) सँर् सम्बन्त्न्धत)
(मार्गदशगनको बुद
हराइरहे को व्यन्त्ि सं ख्या/कोड(MPNO/code):
घटनाको प्रकृसत :
घटनास्थलको नाम :
(पररचयात्मक क्रमाङ्क प्रयोर् र्री सम्बन्त्न्धत फाइलहरु, तस्िीरहरु र भण्डारण र्ररएका
िस्तुहरु सं लग्न र्राउनुहोस्)
अन्तरिाताग सलने व्यन्त्िको नामः
अन्तरिाताग सलने व्यन्त्िको सम्पकग ठे र्ानाः
अन्तरिाताग ददने व्यन्त्िको नामः
हराइरहे का व्यन्त्ि सं र्को सम्बन्धः
सम्पकगः
ठे र्ानाः.......................................................................................................
टे सलफोनः........................................इमेलः.......................................................
हराइरहे का व्यन्त्िको लासर् सम्र्पक व्यन्त्ि, यदद मासथ उल्लेन्त्खत भन्दा फरक भएमाः (केही खबर
ददनको लासर् कसलाई सम्पकग र्नेः नाम/सम्पकग विस्तृत)

वििरण भने व्यन्त्िको नाम:

पद:

हस्ताक्षर :

समसत:
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क्रमशः

हराइरहे का व्यन्त्िहरुको फाराम
MP NO Code:...........................................................................हराइरहे को व्यन्त्िको तथ्याङ्क
क) व्यन्त्िर्त वििरण
क.१

हराइरहे को व्यन्त्िको नाम, थर,
वपता िा आमाको नाम,

क.२

ठे र्ाना/िासस्थान

क.३

िैिावहक अिस्था

क.४

सलङ्ग

क.५

यदद मवहला भएमा

क.६

उमेर

क.७

जन्मस्थान, रावियता, मुख्य भाषा

क.८
क.९

न्त्चनारी दस्तािेज (मुख्य विस्तृत,
इत्यादी)

पसछल्लो ठे र्ाना र साविकको ठे र्ाना यदद पवहलेको
भन्दा फरक भए
अवििावहत

सम्बन्ध

वििावहत

मवहला

विधिा

विच्छे द
पुरुष

वििाह नर्रे का
तर सं र्ै बसे का
तेस्रो सलङ्गी

अवििावहत बेलाको नाम
र्भगिती

बालबच्चा

जन्म समसत

कसतजना ?
बषग

यदद उपलब्ध भएमा पररचय परको फोटोकपी सं लग्नर्नुह
ग ोस् ।

औठा छाप

छ

छै न

कहाँ

क.१० पेशा
क.११ धमग
ख) घटना
बेपिा हुन ु भन्दा अन्त्घको

बेपिा हुनभन्दा अन्त्घको स्थान, समसत, समय,घटना, अरु

घटना/िातािरण (यदद चावहएमा थप

प्रभावितहरु र प्रत्यक्षदशीहरु जसले हराइरहे का व्यन्त्िलाई

ख.१ पानाहरु थप्नुहोस् )

अन्त्न्तम पटक न्त्जउँ दै भेटेको सथयो (नाम र ठे र्ाना सवहत):-

यो केसलाई सलएर कतै दताग र्ररएको

छ

िा उजुरी र्ररएको छ ?

छै न

कसलाई/कहाँ

पररिारका अन्य सदस्यहरु हराइरहे का
ख.२ छन् ? यदद छन् भने सतनीहरुको दताग

नाम, नाता, अिस्था

िा सनाखत भैसकेका छन् ?
वििरण भने व्यन्त्िको नाम:
हस्ताक्षर :

पद:
21

समसत:

क्रमशः

हराइरहे का व्यन्त्िहरुको फाराम
हराइरहे को व्यन्त्िको तथ्याङ्क

MP NO Code:.................................................
र्) भौसतक वििरण
साधारण वििरण (हुबहु/लर्भर् नाप सनदे श
र्.१

र्नुह
ग ोस्) र अनुकुल समूहमा घेरा
जासत समूह/छालाको रङ्ग

र्.३

आँखाको रङ्ग
अ) टाउकोका रं

र्.४

पुड्को

सामान्य

अग्लो

िजन (तौल)

पातलो

सामान्य

मोटो

रङ्ग

लम्बाई

आकार

मुडलोपन

अन्य

जुङ्गा

दाह्री

रङ्ग

लम्बाई

(हुबहु/लर्भर्)

लार्ाउनुहोस्
र्.२

उचाई

केही

आ) अनुहारको रं

छै न

इ) शरीरका रं

िणगन र्नुह
ग ोस्

विन्त्शि लक्षणहरुः

यदद आिश्यक परे को खण्डमा पानाहरु

शारीररक (भौसतक) जस्तै कानको
आकार,आँखी भं, नाक, न्त्चउँ डो, खुट्टा, नङ्ग,
कुरुपता

थप्नुहोस् र लासमा पाइएका िस्तुहरुको न्त्चरण
न्त्चन्ह लर्ाउँ दै जानुहोस् ।

छालाको न्त्चन्हः खत, ट्याटु, छे डेको,

जन्मजात न्त्चन्ह, कोठी, (circumcise) सलङ्गको
अर्ासड भार्को छाला काटे र न्त्िकेको
(मुसलमानी विसध), अन्य

पूरानो घाउचोट/कावटएको खुट्टाःस्थान, भार्,
र्.५

भाँन्त्चएको हाड, जोनी, (जस्तैः घुडा) र यदद
व्यन्त्ि लं र्डो भए उल्लेख र्नुह
ग ोस्
अन्य प्रमुख स्िास्थ्य अिस्थाः शल्यवक्रया,
रोर्हरु इत्यादद
इम्प्लान््स (प्रत्यारोपण) पेशमेकर, कृसरम
वहप, आई.यू.डी., शल्यवक्रयाद्धारा धातुका पाता
िा पेच वकला लर्ाइएको, कृसरम हात खुट्टा
इत्यादद
औषसधको प्रकारः हराएको िेलामा प्रयोर्
र्ररआएको औषसध

वििरण भने व्यन्त्िको नाम:
हस्ताक्षर :

पद:
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समसत:

क्रमशः

Body Sketch
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हराइरहे का व्यन्त्िहरुको फाराम
MP NO Code:..........................................................................हराइरहे को व्यन्त्िको तथ्याङ्क
र्.६

दाँतको अिस्था कृपया साधारण लक्षणहरु व्याख्या
र्नुग होस्ः विशेष र्री सनम्न वििरणहरु उल्ले ख
हुनपु दगछः
–

िरे का दाँतहरु

–

भाँन्त्चएका दाँतहरु

–

वकराले खाएका दाँतहरु

–

रङ्ग पररितगन िा दार् िस्नु

–

दाँतहरुको सबचको खाली ठाँउ

–

खचाखच िा खन्त्प्टएका दाँतहरु

–

िंर्ाराको जलन पोका/घाउ

–

आभूषण (जलप, दाँतमा भनुग आदद)

–

अरु कुनै विशेष लक्षण

यदद

सम्भि

भएको

खण्डमा

न्त्चरको

प्रयोर् र्नुग होस् र अथिा उल्ले न्त्खत
लक्षणहरु

दन्त न्त्चवकत्सा जन्य प्रमाण
हराइरहे का व्यन्त्िले कुनै दन्त न्त्चवकत्सा सलएको
सथयो ?

तलको

चाटगमा

व्याख्या

र्नुह
ग ोस् ।
यदद हराइरहे का व्यन्त्ि बालकहो भने,

जस्तैः
–

क्राउन, सुनकोजलप लर्ाइएका दाँत

–

रङ्गः सुनौलो, चाँदी, से तो (पूण ग िा अधग)

–

वफसलङ्ग (रङ्ग सवहत, यदद थाहा पाइएको खण्डमा)

–

नक्कली दाँत र पूण ग से ट िा आंन्त्शक से ट

–

मासथल्लो, तल्लो

–

ब्रीज िा अन्य विशेष दन्त न्त्चवकत्सा

–

दाँत सनकाल्ने काम

कृपया कुन चाँवह दूधेदाँत सनस्केको हो
सनदे श र्नुह
ग ोस, कुन चाँवह खसे को छ र
कुन स्थायी दाँत सनस्केको (िरे को) छ,
तलको चाटग प्रयोर् र्नुह
ग ोस् ।

जहाँ शंकास्पद हुन्छ त्यसलाई औल्याउनुहोस ।
(उदाहरणको लासर् पररिारका सदस्यलाई मासथल्लो
बाँया सतरको अर्ासडको दाँत हराइरहे को छ, भन्ने कुरा
थाहा छ, तर कुन चाँवह हो यवकन छै न ।)

वििरण भने व्यन्त्िको नाम:

पद:

हस्ताक्षर :

समसत:
24

Teeth Numbers:
51, 61, 71 & 81 Primary central incisors
52, 62, 72 & 82 Primary lateral incisors
53, 63, 73 & 83 Primary canines
54, 64, 74 & 84 First primary molars
55, 65, 75 & 85 Second primary molars

Deciduous Dentition

Teeth Numbers:
11, 21, 31 & 41 Central incisors
12, 22, 32 & 42 Lateral incisors
13, 23, 33 & 43 Canines
14, 24, 34 & 44 First premolars
15, 25, 35 & 45 Second premolars
16, 26, 36 & 46 First molars
17, 27, 37 & 47 Second molars
18, 28, 38 & 48 Third molars

Permanent Dentition
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हराइरहेका व्यन्त्िहरुको फाराम
MP NO Code:..........................................................हराइरहेको व्यन्त्िको तथ्याङ्क
घ) व्यन्त्िर्त सरसामानहरु
घ.१

घ.२
घ.३

घ.४

घ.५

लुर्ा फाटा (अन्त्न्तम पटक दे ख्दा/
प्रकोपको बेला लर्ाइएको कपडा)
जुिा (अन्त्न्तम पटक

दे ख्दा/प्रकोपकोबेला लर्ाइएको)
चश्मा

व्यन्त्िर्त सामानहरु

घ.७

घ.८

(ममगत) र्ररएको । आददबारे सम्भि भए सम्मका सबै कुरा िणगन
र्नुह
ग ोस् ।

वकससम (पानीिू ट, जिा, चप्पल) रङ्ग, ब्राण्ड, साइज सम्भि भए
सम्मका सबै कुरा िणगन र्नुह
ग ोस् ।

चश्मा (रङ्ग र ढाँचा), कन्ट्याक लेन्सहरु सम्भि भए सम्मका सबै
कुरा िणगन र्नुह
ग ोस् ।

घडी, र्रर्हना, थैली, साँचो, तस्िीरहरु, मोबाइलफोन (नम्बर सवहत),

औषसधहरु, च ुरोट इत्यादद सम्भि भए सम्मका सबै कुरा िणगन
र्नुह
ग ोस् ।

न्त्चन्न सवकने कार्जातहरु (जुन,

पररचय पर, सिारी चालक अनुमसत पर, क्रेसडटकाडग, सभसडयो क्लि

प्रकोपको बेला आफु सं र्ै बोकी

त्यस सभररहेका जानकारीलाई िणगन र्नुह
ग ोस् ।

पीसडतलाई अन्त्न्तम पटक दे ख्दा/
वहडेको हुन सक्छ) ।

घ.६

लिाकपडाका प्रकार, रङ्ग,कहाँ बनेको कम्पसनको नाम, टालटु ल

िानी व्यहोरा
डाक्टरहरु, स्िास्थ सम्बन्धी रे कडगस,
एक्स-रे

हराइरहेका व्यन्त्िको तस्िीरहरु

काडग, इत्यादद/सम्भि भएमा यी िस्तुहरुको फोटोकपी र्नुह
ग ोस् ।

अम्मली (च ुरोट, ससर्ार, पाइप) खैनी सेिन, सुपारी चपाउने, जँड्याहा
इत्यादद/कृपया मारा सवहतिणगन र्नुह
ग ोस् ।

डाक्टर, दन्त न्त्चवकत्सक नेर विशषज्ञ अथिा अन्य
यदद पाए खण्डमा, सकेसम्म हालसालै न्त्खचेको र दाँत दे न्त्खने र्री

हाँससरहेका सफा तस्िीरका प्रसतहरु सं लग्न र्नुह
ग ोस् । हराइरहेको
िेलामा लर्ाएका लुर्ा फाटाका तन्त्स्िरहरु पसन

नोटः यस फाराममा सङ्कसलत सूचनाहरु हराइरहेका व्यन्त्िको खोजी तथा सनाखतको लासर्मार प्रयोर्

र्ररनेछ । यसका विषय सूचीहरु र्ोप्य रहेने छन् र इच्छा र्ररएको सन्दभगमा िाह्य प्रयोर्को लासर्
अन्तिाताग ददने व्यन्त्िको सुस्पि मञ्जुरी आिश्यक रहन्छ ।

अन्तरिाताग स्थल र समसत ............................................................................

अन्तरिाताग सलनेको सहीः ..............................अन्तरिाताग ददनेको सहीः ........................

यदद अनुरोध र्ररएको खण्डमा, अन्तरिातागकारको विस्तृत सम्पकग ठे र्ाना सवहत यस फारामकोएक प्रसत
अन्तरिाताग ददने व्यन्त्िलाई उपलब्ध र्राउनु पदगछ ।
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अनुसूची - ३
ँ ा नं .10.1(क) सँर् सम्बन्त्न्धत)
(मार्गदशगनको बुद

DEATH CERTIFICATE
of Mr. ………………….,
Age…… years, D.O.B……………
Citizen of the ……………….. ID No.–……………..
This is to certify that the body of

Mr/Mrs. ………………......, aged …… years, a

citizen of

………..ID No. – ………, was received at this Center/Department/Hospital at …… hours on
………. B.S. (……………. A.D.).
Information provided by the…………. states that on………..B.S. (………. A.D.) at…… hours,
…………………….incident occurred at …………………… The deceased were collected and sent for
DVI/ postmortem examination to this………………………. .
Autopsy/DVI examination of the deceased was conducted at this ………… from…….. to ………
hours on ………….. (B.S)…………………(AD).
The Cause of Death, as ascertained
……………………………………………….

at

the

end

of

the

autopsy

examination

is

The Manner of Death, as
……………………………….

at

the

end

of

the

autopsy

examination,

is

The body was identified as
…………………………………..

ascertained
that

of

This
certificate
is
issued
as
……………………………………………….

Mr/Mrs.
the

………………………..
death

certificate

The full autopsy report will be provided to the concerned authorities at a later date.
_______________________________________________
Dr.……………………………………..
Date:
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Based
of

on

the

Mr/Mrs.

अनुसूची - ४
शि व्यिस्थापनमा प्रमाण हस्तान्तरण फारम
(Chain of Custody Form)
प्रमाणहरुको वििरण
ँ ा 10.2 सँर् सम्बन्त्न्धत)
(मार्गदशगनको बुद

घटनाको प्रकृसत

:

घटना स्थलको नाम :
घटना समसत :
सङ्केत नम्बर :
वििरण भने व्यन्त्िको नामः
सङ्केत नम्बर

प्रमाणहरु भेवटएको समसत

प्रमाणहरुको विस्तृत वििरण

शि हस्तान्तरण प्रवक्रयाःबुिाउनेको नाम:

बुन्त्िसलनेको नाम:

पद:

पद:

समसत:

समसत:

फोन नं .:

फोन नं .:

हस्ताक्षर र छाप:
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हस्ताक्षर र छाप:

सं ख्या

अनुसूची - ५

कायग योजना तथा कामको बाँडफाँड
क. घटनास्थलबाट शि सनकाल्ने कायग
सस.न.
1.

प्रवक्रया
घटनास्थल

व्यिस्थापन

टोली र्ठन

न्त्जम्मेिार व्यन्त्ि
तथा सनकाय

प्रमुख न्त्जल्ला
असधकारी

सुरुिात
घटनापश्चात
तुरुन्त

सहयोर्ी

समाप्ती

व्यन्त्ि/सनकाय
– नेपाल प्रहरी

टोली र्ठन

– नेपाली सेना

पसछ

– सशस्त्र प्रहरी
– अग्नी सनयन्रक

कायग समाप्ती

अपेन्त्क्षत नसतजा
घटनास्थलको प्रभािकारी
व्यिस्थापन

अपेन्त्क्षत फाइदाहरु
मानिीय तथा अन्य
थप क्षसतको
न्यूनीकरण

– न्त्ज.स्िास्थ्य असधकृत
– अस्पताल

– विसध विज्ञान विज्ञ
– नेपाल रे डक्रस
2.

घटनास्थलको
सुरक्षा

नेपाल प्रहरी

{टोली प्रमुख (क)}

घटनापश्चात
तुरुन्त

– सबै सुरक्षा सनकायहरु

घटनास्थल

– घटनास्थल सुरन्त्क्षत भएको

– घटनास्थलको

– विस्फोटक पदाथग

कायग समाप्ती

– आिश्यक कायग र्नग सहजता

– सबुतको सुरक्षा

– अग्नी सनयन्रक
सनन्त्स्क्रय टोली

अनुसन्धान
पसछ

अिस्था

न्यूनतम प्रदुषण

– थप क्षसत

न्यूनीकरण

– काम र्नग सहज
िातािरण

3.

खोजी तथा
उद्बार

सुरक्षा सनकाय
(नेपाल प्रहरी,

सशस्त्र प्रहरी बल,

नेपाल,नेपाली सेना )
{ टोली प्रमुख (ख)}

घटनापश्चात
तुरुन्त

– न्त्चकत्सकहरु

– स्िास्थ्यकमीहरु

तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा
अन्य स्ियं सेिकहरु
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उद्बार कायग

नसवकय सम्म

घाईतेहरुको यथासक्य चाँडो
उद्बार

– थप मृत्यु तथा थप
घाईतेहरुमा
न्यूनीकरण

कै

4.

शिलाई

जीिीतबाट

न्त्चवकत्सक

छु ट्याउने

5.

घटनास्थलको
फोटो न्त्खच्ने

घटनास्थल

सुरन्त्क्षत भएको
घोषणा पश्चात
तुरुन्त

घटनास्थल

अनुसन्धान असधकारी

घटनास्थल

सुरन्त्क्षत भएको
घोषणा पश्चात
तुरुन्त

6.

शिहरुमा Tag
राख्ने

विसध विज्ञान विज्ञ
( टोली -र्)

शिहरुको

असभलेन्त्खकरण

विसध विज्ञान विज्ञ
(टोली -र्)

– अस्पतातका कमगचारीहरु

शिलाई
Body-bag
सभर राखी

विसध विज्ञान विज्ञ
(टोली -र्)

Tag र्ने

स्ियं सेिकहरु
– नेपाल प्रहरी

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा
अन्य स्ियं सेिकहरु

सुरन्त्क्षत भएको
घोषणा पश्चात

– अनुसन्धान असधकृत
– नेपाल प्रहरी

शिहरुमा Tag

– अनुसन्धान असधकृत

न्त्खच्ने र

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा

राखी फोटो

असभलेखीकरण

– नेपाल प्रहरी

अन्य स्ियं सेिकहरु

घटनास्थलमा
शि सङ्कलन
कायग

नेपाल प्रहरी

– अनुसन्धानमा

– शिहरुको सही व्यिस्थापन

– मृतकहरुको सं ख्या

पसछ

शिहरुमा Tag

सबै शिहरुको
असधलेन्त्खकरण
समाप्ती सम्म
सबै

शिहरुलाई
Body-bag
सभर राखी
Tag र्री

सबै शिहरु

राखी सके पसछ

– अन्य सुरक्षा सनकाय

केन्रमा पुर्याई

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा
अन्य स्ियं सेिकहरु

30

असभलेन्त्खकरण

– सनाखतमा सहजीकरण

समाप्ती सम्म

– तालीम प्राप्त

स्ियं सेिकहरु

शिको व्यिस्थापन

– सनाखतमा सहजता

सबै शिहरु

Body-bag मा

– सही तररकाबाट

कायग सवकए

अनुसन्धान

सकेसम्म

पसछ

न्यूनीकरण

– शि सनाखतमा

राख्ने कायग

घटनास्थल

घाईतेहरुमा

– घटनास्थलको पूणग

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा
अन्यस्ियं सेिकहरु

– थप मृत्यु तथा थप

घटनास्थलको

घोषणा पश्चात

– नेपाल प्रहरी

घाईते हुनमा न्यूनीकरण

सके पसछ

सम्पूणग

सुरन्त्क्षत भएको

थप मृत्यु तथा थप

उद्बार र्री

– अनुसन्धान असधकृत

कायग समाप्ती
9.

जीवितहरुलाई

तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा अन्य
घटनास्थलबाट

तुरुन्त
8.

सबै

घटनास्थल

तुरुन्त
7.

– सुरक्षा सनकायहरु

सङ्कलन

सकेसम्म

सहजीकरण
सहजीकरण
यवकन हुने

– सनाखत तथा
अनुसन्धानमा
सहजीकरण

सवह तथ्यङ्क र सनाखतको
सहजीकरण

– मृत्यु पश्चात हुनसक्ने
चोटपटक तथा अन्य
प्रदुषणबाट रोकथाम

सनाखत प्रवक्रया
सहज र सही
तररकाले हुने

– शिमा भएका न्त्चज
िस्तुहरु सुरन्त्क्षत
हुने

– सनासतना सबुदहरु

– सनाखत तथा

– िातािरणीय सुरक्षा

सहजीकरण
– Chain of custody

शिको ढु िानी

– अनुसन्धान कायगमा

समेत जोसर्ने

– सही तररकाबाट

अनुसन्धानमा

को पालना

सहजता हुने ।

10.

शिहरुको
ढु िानी

नेपाल प्रहरी

शिहरुको

सनाखत तथा

अनुसन्धान स्थल
सनधागरण पश्चात

– सम्भाव्य ढु िानी कायगमा

सं लग्न सनकायहरु जस्तै;
शि िाहन तथा अन्त्न्तम
सं कारमा सहयोर् र्ने
सं स्थाहरु

– अन्य सुरक्षा सनकाय

सबै शिहरु

– सिुत हराउने सम्भािनामा

– अनुसन्धानमा

सनन्त्श्चत

– शि कुहीनबाट रोकथाम

– शिहरु मासथ

तोवकएको
स्थानमा

न्यूनीकरण

नपुर्ेसम्म

सहजता

सम्मानजनक
व्यिहार

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा
अन्य स्ियं सेिकहरु

11.

सनाखत तथा
अनुसन्धान

विसध विज्ञान विज्ञ

स्थलको

विपद् पसछ
तत्काल

पवहचान
12.

Body-bag हरु
बुझ्ने कायग

– प्रहरी

जब सनन्त्श्चत

– उन्त्चत स्थानमा शिहरुको

– स्थानीय तहका

पवहचान

– Chain of custody को

– अस्पताल कमगचारी
पदासधकारीहरु

विसध विज्ञान विज्ञ

शिहरुको ढु िानी
र्नुग अर्ाडीका

प्रवक्रया सवकए

– विसध विज्ञान मेसडसीन
विभार्

घटनास्थलमा
हुने अन्य

विसध विज्ञान विज्ञ

व्यन्त्िर्त
सामानको

शिका टुक्रा
तथा

अिशेषहरुको
खोजी कायाग

सबै शिहरु

प्राप्त र्री सके

सबै शिहरु

– घटनास्थल अनुसन्धान

घटनास्थलमा

उठाईसकेपसछ

– प्रहरी

सवकए पसछ

घटनास्थलबाट

खोजी कायग
14.

र्ररन्छ ।

पसछ

पसछ
13.

स्थानको

असधकारी

– अन्य सुरक्षा सनकाय

खोजी कायग

सङ्कलन
पालना

– शि कुवहनबाट रोकथाम
– शिहरुको असभलेन्त्खकरण
दठक सं र् भएको छ भन्ने
यवकन

– शिको सही

स्थानमा भण्डारण
हुने

– अनुसन्धानमा
सहजता

– न्त्चवकत्सकीय

जाँचमा सहजता

– Chain of custody को पालना
शि पवहचानमा सहन्त्जकरण

– न्त्चवकत्सकीय

शि पवहचानमा सहन्त्जकरण

मृतकहरुको सही

जाँचमा सहजता

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा
अन्य स्ियं सेिकहरु

विसध विज्ञान विज्ञ

सबै

सग्ला

शिहरु

घटनास्थलबाट

उठाईसके पसछ

– घटनास्थल अनुसन्धान

घटनास्थलमा

– प्रहरी

सवकए पसछ

असधकारी

– अन्य सुरक्षा सनकाय

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा
अन्य स्ियं सेिकहरु
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खोजी कायग

तथ्याङ्क प्राप्ती

ख. अस्पतालमा मृत घोषणा र्ररएका शिहरुको व्यिस्थापन
सस.न.
1.

प्रवक्रया
मृतकलाई

जीउँदाबाट

न्त्जम्मेिार

व्यन्त्ि तथा
सनकाय

न्त्चवकत्सक

छु ट्याउन

2.

मृत घोषणा
र्ररएका

सुरुिात
थप घाईते तथा

मृतक अस्पताल

न्त्चवकत्सक

असभलेखीकण

स्थानमा

न्त्चवकत्सक

शिको

अनुसन्धान
र्ृहमा

5.

व्यन्त्िर्त

सरसमानको

सम्मानीत तररकाबाट
व्यिस्थापन

– थप न्त्चकत्सकीय

जाँचमा सहजता हुने

– सम्भाब्य पवहचान

घोषणा र्ररन्छ

– अन्य अस्पतामा अपलब्ध

भएको घोषणा

– सनाखतमा

– शिमा सम्मानजनक

– मेडीकल विद्याथीहरु

जब अन्त्न्तम

दठकसं र्

– कुहीनबाट बचाउने

– अन्य अस्पतामा अपलब्ध

तथा अन्य

साथमा भएका

मृत्यु भएको

शिको Tagging
पश्चात

– अस्पतालका कमगचारीहरु
सहयोर्ीहरु

– अस्पतालका कमगचारीहरु

शिको मृत्यु
र्ररन्छ ।

शिलाई पवहचान
अनुसन्धान
स्थलमा

हस्तान्तरण

यवकन हुने

सहजीकरण

असभलेखीकरण र
सरसामानको उचीत

न्त्चन्हहरुको सं रक्षण
व्यिहार

– अन्य कायगको लासर्
सहजीकरण

सं रक्षण

र्ररन्छ।

शि र्ृह िा

– मेडीकल विद्याथीहरु

जब अन्त्न्तम

शिमा हुने

– शिको पवहचान

स्थलको सनधागरण

– अन्य अस्पतामा उपलब्ध

तथा अन्य

अनुसन्धानमा सहयोर्

– शि आफन्तलाई दठक

अनुसन्धान

– अस्पतालका कमगचारीहरु
सहयोर्ीहरु

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा
अन्य स्ियं सेिकहरु

न्त्चवकत्सक

– शिलाई उन्त्चत र

– मृतकहरुको सं ख्या

भएपसछ

हस्तान्तरण

र्ररएको यवकनहुने

अपेन्त्क्षत फाइदाहरु

जब अन्त्न्तम

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा

स्थल िा शि

सबै शिहरुमा Tag

पसछ

सहयोर्ीहरु

न्त्चवकत्सकहरु

घटनास्थलबाट

ल्याउन बन्द भए

अन्य स्ियं सेिकहरु

शिको

घाईतेहरु

अपेन्त्क्षत नसतजा

– मेडीकल विद्याथीहरु

भण्डारण

4.

समाप्ती

जब विपदबाट

र Tagging
सनधागररत

– अस्पताल कामगचारीहरु

ल्याईन्छन्

हरुको

3.

सहयोर्ी व्यन्त्ि/सनकाय

शि प्राप्त भए
पसछ िा

– मेडीकल विद्याथीहरु

– अस्पतालका कमगचारीहरु
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शिलाई पवहचान
अनुसन्धान
स्थलमा

हस्तान्तरण

न्त्चवकत्सकीय

कसत व्यन्त्िको मृत्यु

भएको हो भन्ने तथ्याङ्क

कायगमा सहजता हुने
तररकाबाट बुिाउन
सवकने ।

र्ररन्छ।

जि अन्त्न्तम शि
िा व्यन्त्िर्त

व्यन्त्िर्त सरसामान
हस्तान्तरण र्ररएको

– शिको पवहचान

कायगमा सहजता हुने

कै

अनुसन्धान

घाईतेको मृत्युको

स्थल िा शि

घोषणा पश्चात

र्ृहमा

हस्तान्तरण

– अन्य अस्पतामा उपलब्ध

सरसामान

– तालीम प्राप्त

िा शि र्ृहमा

सहयोर्ीहरु

रे डक्रस तथा

अन्य स्ियं सेिकहरु

अनुसन्धान स्थल

स्थान सम्म सुरन्त्क्षत
रहे को यवकन

हस्तान्तरण

– व्यन्त्िर्त सरसामान
आफन्तलाई ठीक

तररकासंर् बुिाउन
सवकने ।

र्ररन्छ ।

र्. अनुसन्धान स्थल िा शि र्ृहमा शिहरुको प्रारन्त्म्भक व्यिस्थापन
सस.न.
1.

प्रवक्रया
शिहरुको
प्राप्ती

न्त्जम्मेिार व्यन्त्ि
तथा सनकाय

विसध विज्ञान
विज्ञ

सहयोर्ी

सुरुिात

व्यन्त्ि/सनकाय

जि पवहलो शि

– शि र्ृह िा अनुसन्धान

ल्याईन्छ

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा अन्य

उि स्थानमा

स्थलका कमगचारीहरु

समाप्ती
सबै शिहरु दताग
भईसके पसछ

स्ियं सेिकहरु

अपेन्त्क्षत नसतजा

अपेन्त्क्षत फाइदाहरु

उपयुि

शिको उन्त्चत

मद्दत तथा सबै

घटनाको िास्तविक रुपको

असभलेखीकरणमा
सग्ला शिहरु,

अिशेषहरु प्राप्त

व्यिस्थापनमा सहयोर्
न्त्चरण र्नग सहयोर्

भएको यवकन हुने
2.

प्रारन्त्म्भक जाँज
तथा

अनुसन्धान

विसध विज्ञान
विज्ञ

शि दताग पश्चात

– विसध विज्ञान विज्ञहरु

जि सबै

– शिको पवहचानको

– विसध विज्ञान दन्त विज्ञहरु

तथा अनुसन्धान

– मृत्युको कारणको

– अन्य न्त्चवकत्सकहरु
– दन्त न्त्चवकत्सकहरु

– औठा छाप विशेषज्ञ

शिहरुको जाँच

र्री सवकन्छ ।

यवकन
यवकन

– घटनास्थल अनुसन्धान असधकृत
तन्त्स्िर न्त्खच्ने

विसध विज्ञान
विज्ञ

प्रारन्त्म्भक जाँच
सं र्सं र्ै

आफन्तलाई

नबुिाए सम्म

शिको सं रक्षण

विसध विज्ञान
विज्ञ

प्रारन्त्म्भक जाँच
सं र्सं र्ै

सहयोर्

– न्त्चवकत्सकीय जाँचमा
सहजता

जोन्त्खममा सनयन्रण

– प्रहरी

जब सबै शिहरु

शिको पवहचानमा

– शिको उन्त्चत

– फोटो र पाफर

र्ररन्छ ।

असभलेन्त्खकरणमा

– आफन्तहरुको मानससक

शि कुवहनबाट

– शिको पवहचानमा

– घटनास्थल अनुसन्धान असधकृत
– शि र्ृह कमगचारी

4.

सरसामान बुिाउन

– र्लत पवहचानको

– प्रहरी
3.

– शि तथा व्यन्त्िर्त

शिर्ृह कमगचारी

हस्तान्तरण

जब सबै शिहरु
हस्तान्तरण
र्ररन्छ ।
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सहयोर्
पूणत
ग ा

जोर्ाउने

व्यिस्थापन

पीडामा कमी
सहयोर्

– शि प्रसत सम्मानजनक
व्यिहार

कै

घ. शिको पवहचान िा सनाखत
सस.न.
1.

प्रवक्रया
जीउँदो हुँदाका

सूचना सङ्कलन
Anti -mortem
data Collection

न्त्जम्मेिार

व्यन्त्ि तथा
सनकाय

विसध विज्ञान
विज्ञ

सहयोर्ी

सुरुिात
विपद्को

घटना पसछ
तुरुन्त

व्यन्त्ि/सनकाय
– प्रहरी असधकृतहरु

– घटनास्थल अनुसन्धान
असधकृतहरु

– न्त्चवकत्सकहरु

समाप्ती

अपेन्त्क्षत नसतजा

अपेन्त्क्षत फाइदाहरु

जि सबै

सबै मृतकहरुको

– जसत सक्दो चाडो शि

पवहचान हुन्छ

पुग्ने

शिहरुको

पवहचानमा मद्बत

– विसध विज्ञान दन्त विज्ञ

र्नग सहयोर् पुग्ने

स्ियं सेिकहरु

विश्लेषण
(Reconciliation)

विसध विज्ञान
विज्ञ

जब प्रारन्त्म्भक

जाँच प्रसतिेदन

र Antimortem
सूचनाहरु प्राप्त
हुन्छन् ।

सनम्म सलन्त्खत विज्ञहरुको समूहः

– विसध विज्ञान न्त्चवकत्सक

– विसध विज्ञान दन्त न्त्चवकत्सक
– विसध विज्ञान प्रयोर्शालाका

बैज्ञासनकहरु औठाछाप विज्ञ,
DNA विज्ञ आदद

– प्रहरी

– न्त्चवकत्सकीय जाँचमा
– घटनाको िास्तविक न्त्चरण

– तालीम प्राप्त रे डक्रस तथा अन्य
तुलनात्मक

हस्तान्तरण हुने
सहजीकरण

– अस्पताल कमगचारीहरु

2.

सम्मानजनक तररकाबाट

जि सबै

सबै मृतकहरुको

पवहचान हुन्छ

पुग्ने

शिहरुको

पवहचानमा मद्बत

– जसत सक्दो चाडो शि

सम्मानजनक तररकाबाट
हस्तान्तरण हुने

– न्त्चवकत्सकीय जाँचमा
सहजीकरण

– घटनाको िास्तविक न्त्चरण
र्नग सहयोर् पुग्ने
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ङ. शि तथा व्यन्त्िर्त सरसामान आफन्तलाई हस्तान्तरण
सस.न.
1.

प्रवक्रया

व्यन्त्ि तथा
सनकाय

प्रहरी

प्रहरीबाट

व्यन्त्िर्त

विसध विज्ञान

प्राप्त भए

शि तथा

बुिाउने

अनुमसतले
विज्ञ

सहयोर्ी

सुरुिात

सनाखत भएका

सरसामान

2.

न्त्जम्मेिार

सदर्त पुजी

व्यन्त्ि/सनकाय
– प्रहरी असधकृतहरु

– अस्पताल कमगचारीहरु

पसछ

समाप्ती

अपेन्त्क्षत नसतजा

जि सम्पूणग शि

सवह व्यन्त्ि तथा

आफन्तहरुको ईच्छा

सरसामान

तथा व्यन्त्िर्त

तथा व्यन्त्िर्त सरसामानको

तथा व्यन्त्िर्त
आफन्तलाई

बूिाई सवकन्छ

आफन्तलाई शि
सरसामान

बुिाईएको

प्रहरी

प्रहरीबाट

– प्रहरी कमगचारीहरु

जब सम्म

सनन्त्श्चत िा

दािी नर्रीएका

विसध विज्ञान

प्राप्त भए

– न्यावयक तथा प्रशाससनक

तथा व्यन्त्िर्त

दािी नर्ररएका

शि तथा

व्यन्त्िर्त

सरसामानको
अन्त्न्तम

व्यिस्थापन

अनुमसतले
विज्ञ

सदर्त पुजी
पसछ िा

– अस्पताल कमगचारीहरु
सनकाय

अन्त्न्तम

– स्थानीय सनकाय

को लासर्

– सुरक्षा सम्बन्धी अन्य सनकाय

व्यिस्थापन
पर प्राप्त

भए पसछ

– धासमगक सं घ सं स्था

– तालीम प्राप्त स्ियं सेिकहरु
– शिको दाहसस्कारसं र्

सम्बन्धीत अन्य सनकायहरु

सम्पूणग शि

सरसामानहरुको
व्यिस्थापन
सवकदै न

अनुसार सदर्तको लासर् शि
हस्तान्तरण हुने

अिस्था

सनाखत नभएका
िा सनाखत भई

अपेन्त्क्षत फाइदाहरु

सनधागररत स्थानमा
िा सनाखत हुन
नसकेका

शितथा मानि
अिशेषको

व्यिस्थापन र
सरसामानको

व्यिस्थापन हुने

– धासमगक, सांस्कृसतक तथा
सामान्त्जक प्रचलनलाई

कायम राख्दै सम्मानजनक
तररकाद्बारा बेिाररसे

अिस्थामा रहे का िा दािी
नर्ररएका शिहरुको
अन्त्न्तम सं स्कार हुने

– आिश्यक भएमा पसछ

शिलाई शि उत्खनन्
र्री सनकाल्न सवकने

– शिहरुको सफलताका
साथ अन्त्न्तम सं स्कार
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च. छलफल तथा मनोपरामशग
सस.न.
1.

प्रवक्रया

तथा सनकाय

सुरुिात

कायग सञ्चालन

सम्बन्त्न्धत

हरे क ददनको काम

सबचसबचमा हुने

प्रमुख

कुनै अन्तरालमा

समयको

छलफल
2.

न्त्जम्मेिार व्यन्त्ि

कायग समाप्ती
पसछ हुने

छलफल तथा

टोलीको टोली

घटनास्थल
सं योजक

सवकए पसछ िा अन्य

सम्पूणग कायग सवकएको
घोषणा पश्चात

सहयोर्ी

व्यन्त्ि/सनकाय

समाप्ती

सम्बन्त्न्धत टोलीका

काम कसरी भई रहे छ

सबै सदस्यहरु

भनी मूल्याङ्कन र केही
कसम कमजोरी भएमा

मनोपरामशग
(Counseling)

मरोपरामशग विज्ञ

शिहरु शिर्ृह िा

दाता

कायग सुरु भए पसछ र

िा मनोपरामशग

अनुसन्धान स्थल आउने

अपेन्त्क्षत फाइदाहरु
शि व्यिस्थापन कायग
बढी प्रभािकारी हुने

सुधार
सबै टोली नेताहरु
सबै सदस्यहरु

अन्य मनोपरामशग
दाताहरु

आफन्तहरु मृत्यु

जब सबै शि र
व्यन्त्िर्त

सरसामान

आफन्तहरुलाई

सम्बन्त्न्ध जानकारीका

बुिाई

लासर् शिर्ृहमा आउन

सवकन्छ ।

थाले पसछ

भविष्यमा अरु

भविष्यमा आई पने

लासर्

कायग हुने

प्रभािकारी कायगको

मूल्याङ्कन
3.

अपेन्त्क्षत नसतजा

अिस्थामा प्रभािकारी

– मानससक वपडामा

आफन्तहरुमा पनग र्एको

आफन्तहरुलई

सम्बोधन र्री वपडा कम

रहे का

सान्त्िना ददने र
वपडा कम हुने

– काम र्ने

व्यन्त्िहरुमा पनग
सक्ने मानससक

असर कम हुन।
े

मानससक वपडालाई
र्राउनु र शि

व्यिस्थापन कायगमा

सं लग्न व्यन्त्िहरुमा हुन
सक्ने मानससक वपडा
कम र्राउने ।

नोटः- उपरोि कायगहरु र्दाग विसध विज्ञान न्त्चवकत्सक िा विसध विज्ञान विज्ञ िा विसध विज्ञान दन्तविज्ञहरु भौसतक रुपमा उपन्त्स्थत
हुन सक्ने न्त्स्थसत नभएमा कायगस्थलमा तत्काल उपलब्ध न्त्चवकत्सकले उल्लेन्त्खत विसध विज्ञान विज्ञ िा न्त्चवकत्सकको सामान्य
मार्गदशगन अनुसार कायग र्नग सक्नेछन् ।
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