प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩुय, साउन २8 गते, २०७८ सार (सङ्ख्मा 8
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प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना

ववऩद् खोज, उद्धाय तथा याहत ववतयण भाऩदण्ड सम्फन्धी कामयववमध,
२०७८

प्रस्तावना: ववऩद्जन्म घटनाफाट प्रबाववत व्मशि तथा ऩरयवायको खोज तथा

उद्धाय गने य याहत उऩरव्ध गयाउने कामयराई थऩ व्मवशस्थत गयी ववऩद्

सम्वद्ध कामयभा प्रदे शको बूमभकाराई प्रबावकायी फनाउन कामयववमध फनाई

रागू गनय आवश्मक बएकोरे प्रदे श ववऩद् व्मवस्थाऩन ऐन, 2075 को
दपा ४५ रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदे श सयकायरे मो
कामयववमध फनाएको छ।
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ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक
१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववमधको नाभ "ववऩद् खोज,
उद्धाय तथा याहत ववतयण भाऩदण्ड सम्फन्धी कामयववमध, २०७८"
यहेको छ।

(२) मो कामयववमध प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन बएको

२.

मभमतफाट प्रायम्ब हुनछ
े ।

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववमधभा,-

(क) "ऐन" बन्नारे प्रदे श ववऩद् व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५

सम्झनु ऩछय।

(ख) "कोष" बन्नारे ऐनको दपा 10 फभोशजभको प्रदे श
(ग)
(घ)

(ङ)

ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष सम्झनु ऩछय।

"ववऩद्" बन्नारे ऐनको दपा २ को खण्ड (घ) य
(ज) फभोशजभको ववऩद् सम्झनु ऩछय।

"मनदे शक समभमत" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोशजभको

प्रदे श ववऩद् व्मवस्थाऩन मनदे शक समभमत सम्झनु
ऩछय।

"याहत"
सभमभा

बन्नारे
वा

ववऩद्

ववऩद्

बइयहेको

ऩश्चात

वा

ववऩद्

बइसकेको

प्रबाववतराई

आवश्मक व्मवस्थाऩन एवभ फन्दोफस्तीका रामग मस

कामयववमध फभोशजभ प्रदान गरयने नगद वा शजन्सी
(च)

सहामताराई सम्झनु ऩछय।

"भन्त्रारम" बन्नारे आन्तरयक भामभरा तथा कानून
भन्त्रारम सम्झनु ऩछय।
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(छ) "कामयकायी
(ज)

समभमत"

बन्नारे

फभोशजभको समभमत सम्झनु ऩछय।

ऐनको

दपा

६

"सॊ घीम ऐन" बन्नारे ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा
व्मवस्थाऩन ऐन, 2074 सम्झनु ऩछय।
ऩरयच्छे द-२

ववऩद् ऩूव य तमायी व्मवस्थाऩन
३.

ऩूव य तमायी गरयने: ववऩद्को ऩूव य तमायीका रामग प्रदे श सयकायरे
दे हाम फभोशजभको कामय गनेछ,-

(क) मनदे शक समभमत एवॊ कामयकायी समभमतरे सॊ घीम ऐन

एवभ ऐनको अमधनभा यही प्रदे शमबत्र आइऩनय सक्ने
प्राकृमतक

एवॊ

गैयप्राकृमतक

अन्तगयत

खोज

ववऩद्को

जोशखभराई

न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गनय ववऩद् ऩूव य तमायी
तथा

उद्धाय

साभग्रीको

ऩमायप्त

बण्डायणको व्मवस्था गयी वा गयाई जुनसुकै ऺेत्रभा
ववऩद्को सभमभा आवश्मकता अनुसाय तत्कार याहत
तथा उद्धाय साभग्री उऩरव्ध हुने व्मवस्था मभराउन,

(ख) जोशखभभा

स्थानान्तयण
अनुसन्धान,

ऩये का

फस्तीको

रगामतका

मोजना

तथा

सॊ यऺण

कामयका

रामग

कामयक्रभ

वा

फस्ती

अध्ममन,

मनभायण

गनय

आवश्मक फजेट तथा स्रोत साधनको व्मवस्था गने,

(ग) ववऩद्को
जोशखभ

जोशखभभा

आकरन

यहेका
(Risk

प्रदे शमबत्रका

Assessment)

ऺेत्रको
तथा

सॊ कटसन्नता नक्साङ्खकन (Hazard Mapping) गने,
गयाउने,
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(घ) प्रदे श

अन्तगयतका

शजल्रा

तथा

स्थानीम

ववऩद्

व्मवस्थाऩन समभमतभापयत खोज, उद्धाय तथा याहत
साभग्री य तामरभ प्राप्त जनशशिको रगत तमाय गयी
सो को अमबरेख अद्यावमधक गने,

(ङ) प्रदे श एवॊ शजल्रास्तयफाट ववऩद् सचेतना अमबवृवद्ध

गनयका रामग ववऩद् कृमत्रभ अभ्मास (Simulation
Exercise) गने गयाउने,

(च) भानवीम एवॊ साभाशजक सहामताको ऺेत्रभा कामययत

यावष्डम तथा अन्तयायवष्डम गैय सयकायी सॊ घ सॊ स्था
सभेतको

सॊ रग्नताभा

अमबवृवद्ध गने गयाउने,

ववऩद्

सम्वन्धी

जनचेतना

(छ) शजल्रा तथा स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतरे

आफ्नो ऺेत्रमबत्रका सम्बाव्म खुरा ऺेत्रहरू ऩवहचान

गने य ववऩद्को सभमभा प्रमोग गनय सवकने गयी

न्मूनतभ ऩूवायधायहरूसवहत तमायी अवस्थाभा याख्ने य
सोको रगत अद्यावमधक गने,

(ज) ववऩद्को कायणरे ववस्थावऩत ऩरयवायहरूराई सुयशऺत

स्थानभा याखी शशववय सञ्चारन गनय शजल्रा तथा
स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतरे सम्बव बएसम्भ

शशऺण सॊ स्था य स्वास््म केन्र फाहेकका अस्थामी
आश्रम

गृह,

अन्म

अस्थामी

सॊ यचना

गरयएका खुरा ऺेत्रहरू प्रमोग गने,

य

ऩवहचान

(झ) प्रदे श अन्तगयतका शजल्राहरूभा सम्बाववत ववऩद्को
ऩूव य

तमायीका

रामग
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ववऩद्

व्मवस्थाऩन
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समभमतहरूराई आवश्मकता अनुसाय मनदे शन ददने य
अमनवामय रुऩभा आवमधक प्रमतवेदन मरने,

(ञ) सम्बाववत

ववऩद्फाट

हुने

धनजनको

ऺमतको

न्मूनीकयण गनय ऩूव य चेतावनी प्रणारी (Early Warning
System) को ववकास गने,

(ट) प्रदे श ववऩद् ऩूव य तमायी य प्रमतकामयको मोजना तजुभ
य ा
गयी कामायन्वमन गने।
ऩरयच्छे द-३

खोज तथा उद्धाय सम्फन्धी व्मवस्था
४.

खोज तथा उद्धाय: प्रदे श सयकायरे ववऩद् ऩश्चातको खोज तथा
उद्धाय कामयका रामग दे हामका कामय गने गयाउनेछ:-

(क) प्रदे श प्रहयीराई आवश्मकता अनुसाय खोज तथा

उद्धाय सम्वन्धी तामरभ ददइनेछ।उि तामरभ प्राप्त
जनशशि जुनसुकै फेरा ऩरयचामरत हुन सक्ने गयी
तमायी अवस्थाभा याख्ने,

(ख) ववऩद्को प्रथभ प्रमतकामयको शजम्भेवायी सभुदाम य
नशजकको सुयऺा एकाईको तथा प्रमतकामयको ववशेष
शजम्भेवायी ववऩद् सम्फद्ध सुयऺा एकाईको हुने,

(ग) खोज तथा उद्धाय कामयराई प्रबावकायी फनाउन नेऩारी
सेना, नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फरसॉग उशचत

सभन्वम गदै मस कामयभा ऩरयचामरत हुने व्मवस्था
मभराउने,

(घ) ववशेष

प्रबाववत

शजल्रा

य ऺेत्रको सभुदामस्तयभा

तामरभ प्राप्त जनशशि तमाय गयी ऩरयचारन गने,
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(ङ) सूचना सॊ करन य प्रवाह गने कामयराई आमधकारयक,
बयऩदो य ववश्वसनीम फनाउनका रामग ववऩद् सूचना
अमधकायी

तोक्ने

तथा

अनुसन्धानसॉग

सम्फशन्धत

मनकाम य स्थानीम तहसम्भ सूचना सञ्जारको व्मवस्था
मभराउने,

(च) कुनै ववऩद्को घटना घटे भा वा घट्दै छ बन्ने रागेभा
स्थानीम तहरे तुरून्त सूचना गने य सम्फोधन हुने
सॊ मन्त्र मनभायण गने,

(छ) ववऩद्फाट ऺमत बएको धनजनको त्माक त तत्कार
मवकन गने व्मवस्था मभराउने।
ऩरयच्छे द-४

ववऩद् व्मवस्थाऩनका रामग याहत ववतयण
५.

याहत ववतयण: (1) प्रदे शमबत्र मस कामयववमध फभोशजभ याहत
ववतयण गदाय सम्फशन्धत शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतफाट
गरयनेछ।

(2) शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतरे मस कामयववमध

फभोशजभ ववऩद्फाट बएको दे हामका ऺमतभा दे हाम फभोशजभ याहत
उऩरब्ध गयाउनेछ:-

(क) प्रदे शमबत्र ववऩद्का घटनाभा ऩयी कुनै व्मशिको
भृत्मु

बएको

यहेछ

बने

नेऩार

सयकायरे

उऩरव्ध गयाउने याहत यकभको अमतरयि प्रमत

भृतक प्रदे श सयकायको तपयफाट ऩचास हजाय
रुऩैमाॉ उऩरव्ध गयाउने।
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(ख) ववऩद्भा ऩयी कुनै व्मशि फेऩत्ता बई खोजी

कामय गदाय घटना बएको मभमतरे नब्फे ददनसम्भ
पेरा

नऩये भा

मसपारयस

य

एकाघय

सम्फशन्धत

प्रहयी

ऩरयवायको

स्थानीम

प्रमतवेदनको

नशजकको

तहको

आधायभा

हकवाराराई

ऩचास हजाय रुऩैमाॉ उऩरव्ध गयाउने।

(ग) ववऩद्फाट बएको ऺमतको याहतस्वरूऩ तत्कार
गुजायाको रामग नेऩार सयकायरे प्रदान गने

यकभको अमतरयि प्रमत ऩरयवाय दश हजाय
रुऩैमाॉ वा सो फयाफयको शजन्सी याहत साभग्री
थऩ प्रदान गने।

(घ) घय ऺमतको अवस्था हेयी ऺमतको अनुऩातभा
आवश्मक

मनभायण

साभग्रीको

व्मवस्थाऩनका

रामग सो सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे प्रदान

गने यकभको अमधकत सीभारे नऩुग्ने बएभा
प्रदे श सयकायको तपयफाट अमतरयि सहामता

फाऩत फढीभा ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ वा सो
फयाफयको
गयाउने।

(ङ) ववऩद्को

शजन्सी

याहत

घटनाभा

ऩयी

सहामता

घाइते

उऩरब्ध

हुनेहरूराई

शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत भापयत सम्बव

बएसम्भ सयकायी अस्ऩातारभा उऩचाय गयाउॉदा

रागेको उऩचाय खचय नेऩार सयकायरे उऩरव्ध
गयाउने यकभको अमधकतभ सीभारे नऩुग हुने
बएभा ऩन्र हजाय
7
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अस्ऩातारराई बुिानी ददने य अस्ऩातारफाट
मडस्चाजय बई घय जान त्मस्तो व्मशिराई प्रमत

व्मशि एक हजाय रुऩैमाॉ मातामात खचय ददने।
मस्तो मातामात खचय फाऩतको यकभ मनजरे

अस्ऩतारफाट मडस्चाजय बए ऩश्चात सम्फशन्धत

शजल्रा प्रशासन कामायरमफाट सोधबनाय मरन
सक्नेछ।

(3) ववऩद् प्रबाववत ऩरयवायराई याहत ववतयण गदाय

गुणस्तयीम याहत साभग्री भात्र ववतयण गने। भानवीम आत्भसम्भान
य उऩबोिा वहत ववऩयीतको कामयववमध य गुणस्तयहीन साभग्री
ॉ ै न।
उऩरब्ध गयाउनु हुद
खाद्य

(4) ववऩद् प्रबाववत ऩरयवायको रामग दै मनक उऩबोग्म य

साभग्री

याहत

स्वरूऩ

ववतयण

गदाय

ऩरयवायराई आधाय भानी उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

एकभुष्ट

रूऩभा

(5) प्रदे शस्तयभा ववऩद् प्रबाववतहरूराई ऩुन:स्थाऩना तथा

ऩुनमनयभायणका रामग
भन्त्रारम

प्रचमरत

अन्तगयतको

कानून

तोवकएको

फभोशजभ

मनकामरे

वन

शजल्रा

ऺेत्र

हेने

प्रशासन

कामायरमको मसपारयसभा प्राथमभकताको आधायभा सहुमरमत दयभा
काठ उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(6) मस कामयववमध फभोशजभ याहत ववतयण गदाय बूकम्ऩ,

फाढी, ऩवहयो, आगरागी, बायी वषाय, अमसना, हुयी फतास, चट्याङ्ग,

शीतरहय, वहभऩात, डुवान, वहभऩवहयो, खडे यी, वहभतार ववष्पोटन,
सऩयदॊश, ववषाि

वकटदॊ श

जस्ता

ववऩद्का

कायणफाट

प्रबाववतहरूराई भात्र याहत सहमोग उऩरव्ध गयाइनेछ।
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(7) मस दपाभा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩमन

उऩदपा (2) को खण्ड (क) फाहेक अन्म ऺमत बएको हकभा
तत्कार याहत ददन शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतफाट मनणयम

बई गयाउॉदा सभस्मा ऩने बन्ने रागेभा तत्कारको रामग शजल्रा

ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतको अध्मऺरे मनणयम गयी याहत उऩरब्ध
गयाउन फाधा ऩनेछैन।

तय मस्तो ववतयण गये को याहतको मनणयम तत्कारै फस्ने

शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतको फैठकफाट सभथयन गयाउनु
६.

७.

ऩनेछ।

याहत ववतयण प्राथमभकता: याहत ववतयण गदाय ऩीमडतभध्मे भवहरा,

फारफामरका, ज्मेष्ठ नागरयक, मफयाभी, अशि तथा अऩाङगता
बएका व्मशिराई प्राथमभकता ददनु ऩनेछ।

ऩेश गनुय ऩने कागजात: (1) मस कामयववमध फभोशजभ याहत

सहमोगको रामग ऩीमडतरे अनुसूची-१ फभोशजभको ढाॉचाको मनवेदन
साथ शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत सभऺ दे हाम फभोशजभको
कागजात सॊ रग्न गनुय ऩनेछ:-

(क) नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ,

(ख) भृतकको हकभा नशजकको हकवाराको नाता
खुल्ने नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ,

(ग) स्थानीम

मसपारयसऩत्र

ववऩद्

एवॊ

व्मवस्थाऩन

ऺमतको

वववयण

सम्फशन्धत वडाको मसपारयसऩत्र,

समभमतको

सवहतको

(घ) ऺमतको वववयण मवकन गरयएको प्रहयी भुच ुल्का,
(ङ) घटनासॉग सम्फशन्धत तस्वीय।
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(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩमन

नेऩार सयकायफाट याहत भाग गदाय वा प्रदान गदाय उशल्रशखत सो
वा

अन्म

मस्तै

कागजातहरु

ऩेश

बइ

सकेको

कागजातराई आधाय भानेय याहत प्रदान गनय सकनेछ।

बए

सोही

तय अऩुग हुने अमतरयि याहत उऩरब्ध गयाउॉदा सोको

८.

ऩुवष्ट हुने कागजात मनवेदन साथ ऩेश गनुय ऩनेछ।

याहत ववतयणको सभम सीभा: शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतरे

मो कामयववमध फभोशजभ याहत सहमोग उऩरव्ध गयाउॉदा घटना
बएको तीस ददनमबत्र सूचना प्राप्त बएको घट्नाका रामग भात्र

९.

याहत सहमोग उऩरव्ध गयाउनेछ।

सभन्वम गने: (१) प्रदे श सयकायरे याहत ववतयणका रामग सॊ घीम

सयकाय, स्थानीम तह य ववमबन्न दातृ मनकामहरू, यावष्डम तथा
अन्तयायवष्डम भानवीम सहामता सॊ स्थासॉग आवश्मक सभन्वम
गनेछ।

(२) दातृ मनकाम, भानवीम सहामता सॊ स्था वा कुनै

प्रकृमतको गैयसयकायी सॊ स्थारे याहत ववतयण गदाय याहत ववतयण

मोजना य ववतयीत याहतको वववयण सम्फशन्धत शजल्रा ववऩद्
१०.

व्मवस्थाऩन समभमत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ।

याहत सहमोग ऩरयचारन तथा ववतयण: (१) मो कामयववमध प्रायम्ब

बएऩमछ ऐनको दपा ३५ फभोशजभ याहत उऩरब्ध गयाउनु ऩये भा

मनदे शक समभमतरे मनणयम गयी मस कामयववमधको दपा ५ को
उऩदपा (2) फभोशजभको याहत ववतयण गनय प्रदे श अन्तगयतका

सफै शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतहरूराई कोषफाट प्रायम्बभा
दश/दश राख रुऩैमाॉका दयरे यकभ उऩरव्ध गयाउनेछ।

10

खण्ड ५) सङ्ख्मा ८ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ मभमत २०७८।०४।२८

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको यकभ मस कामयववमधको

अमधनभा यही शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमतरे छु ट्टै अमबरेख

याखी खचय गनेछ य खचयको आधायभा न्मूनतभ ऩाॉच राख रुऩैमाॉ
भौज्दात नघट्ने गयी सोधबनाय भाग गनुय ऩनेछ।

(३) मस दपाभा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩमन

ववशेष घटनाभा कामयकायी समभमतको मनणयम फभोशजभ कोषफाट
व्महोरयने गयी भन्त्रारमरे प्रत्मऺ रूऩभा याहत प्रदान गनय कुनै
फाधा ऩुग्ने छै न।

तय मसयी याहत ववतयण गदाय ववतयणको भाऩदण्ड मसै

कामयववमधरे
११.
१२.

ऩनेछ।

मनधाययण

गये को

सहामताको

सीभा

फभोशजभ

गनुय

कोषफाट व्महोरयने: मस कामयववमध फभोशजभ उऩरब्ध गयाइने याहत
ऐनको दपा 10 फभोशजभको कोषफाट व्महोरयने छ।

वववयण ऩेश गनुय ऩने: मस कामयववमध फभोशजभ शजल्रा ववऩद्

व्मवस्थाऩन समभमतको मनणयमफाट ववतयण बएको याहत ववतयणको

वववयण सम्फशन्धत शजल्रा प्रशासन कामायरमरे प्रत्मेक चौभामसक
रुऩभा आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमभा अनुसूची-२
१३.

फभोशजभको ढाॉचाभा ऩेश गनुय ऩनेछ।

अमतरयि याहत प्रदान गनय फाधा नऩने: (1) प्रदे शमबत्रको कुनै

स्थानभा ववऩद् ऩयी ववशेष अवस्थाको मसजयना बएभा मनदे शक

समभमतको मसपारयसभा कामयकायी समभमतरे नेऩार सयकाय वा
स्थानीम तह वा दुवैरे उऩरव्ध गयाएको याहत अऩुग बएको बन्ने
रागेभा त्मसयी उऩरब्ध याहतको प्रमोजन एवॊ ऺेत्र एउटै नऩने
गयी थऩ अमतरयि याहत प्रदान गनय फाधा ऩने छै न।
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(2)

उऩदपा

(1)

फभोशजभ

उऩरब्ध

गयाउने

याहत/सहामता यकभको सीभा सोही मनणयम गदायका फखत मनधाययण
१४.

बए फभोशजभ हुनछ
े ।

ववमबन्न मनकाम भापयत याहत उऩरब्ध गयाउन सक्ने: कामयकायी
समभमतरे मनणयम गयी ववऩद्को रामग कुनै शजन्सी याहत सम्फशन्धत

ववऩद् ऺेत्र वा सोसॉग सम्फशन्धत व्मशिराई उऩरब्ध गयाउनु
ऩये भा एकभुष्ट रुऩभा शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत, स्थानीम
ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत, कुनै सुयऺा सॊ गठन, वा सयकायी मनकाम
१५.

१६.

वा कामायरम भापयत हस्तान्तयण गयी उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।

कामयववमध फभोशजभ याहत ददनु ऩने: प्रदे शमबत्र जुनसुकै ववऩद्
प्रबाववतराई याहत ववतयण गदाय मस कामयववमधरे मनधाययण गये
फभोशजभ ववतयण गनुय ऩनेछ।

खाये जी य फचाउ: (1) प्रदे श ववऩद् कोष सञ्चारन कामयववमध,
2075 खाये ज गरयएको छ।

(2) उऩदपा (1) फभशजभको कामयववमध एवॊ

ववऩद्

व्मवस्थाऩनको सम्फन्धभा प्रदे श सयकाय वा सो अन्तयगतका

मनकामफाट बए गये का कामयहरु मसै कामयववमध फभोशजभ बए गये को
भामननेछ।
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अनुसूची-१

(दपा ७ को उऩदपा (1) सॉग सम्फशन्धत)
याहत यकभ भाग गने मनवेदनको ढाॉचा
श्री शजल्रा प्रशासन कामायरम
शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत
..................शजल्रा।
ववषम: याहत सहमोग गरयददने फाये
मभमत.........../........../..... गतेका ददन......... शजल्राको .................भहानगयऩामरका/
उऩभहानगयऩामरका/नगयऩामरका/गाउॉ ऩामरका.............भा

बएको

ववऩद्का

सम्फन्धभा

फागभती प्रदे शको "ववऩद् खोज, उद्धाय तथा याहत ववतयण भाऩदण्ड सम्फन्धी कामयववमध,
२०७८ फभोशजभ याहत सहमोग ऩाऊॉ बनी दे हामको वववयण सवहत मो मनवेदन ऩेश गये को
छु /छौ ।
(1) ववऩद्को घटना:
(2) घाइते/भृतकको नाभ, ठे गाना:
(3) घाइते/भृतकको नागरयकताको प्रभाणऩत्र नॊ.:......... य जायी गने शजल्रा..........
(4) फाफुको नाभ थय:
(5) आभाको नाभ थय:
(6) अनुभामनत ऺमतको वववयण (ऩरयणाभ य भूल्म सवहत, अमतरयि यकभ भाग गये को
बए सो सभेत खुराउने):
(7) भृतकको हकभा हकवाराको नागरयकता प्रभाणऩत्र य नाता प्रभाशणत ऩत्र: सॊ रग्न
गने।

(8) ऺमतको वववयण मवकन बएको प्रहयी भुच ुल्का: सॊ रग्न गने।
(9) घटनासॉग सम्फशन्धत तशस्वय: सॊ रग्न गने ।
(10) आवासका रामग दावी ऩेश गदाय घयको नक्सा वा स्केच: ऩेश गने।

(11) स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत/वडा समभमतको उशल्रशखत वववयण सवहतको
मसपारयसऩत्र: (मस्तो मसपारयसभा याहत नमरएको खुल्नु ऩने)

(12) याहत भाग गरयएको ववषमभा कुनै मनकाम (सॊ घ वा स्थानीम तह) फाट सोही
ववषमभा याहत मरए नमरएको : खुराउने ।
(13) अन्म:
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अनुसूची-२

(दपा १२ सॉग सम्फनमधत)
चौभामसक याहत ववतयण वववयणको ढाॉचा
मभमत................................... दे शख ............................. सम्भको वववयण
प्रदान

क्र.सॊ .

स्थानीम
तह

याहत मरने

व्मशि/ऩरयवाय

सॊ ्मा

याहत

शीषयक

गरयएको

याहत यकभ
रु. (शजन्सी

कैवपमत

बए

खुराउने)
1.
2.
3.
जम्भा

(हस्ताऺय)

प्रशासकीम अमधकृत

आऻारे,

भदन बुजेर

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदरत।
भूल्म रु.१०।-

