किरात राई यायोक्खा हङिङ

मृत्यु संस्कारको फारम
किकत :
श्रीमान अध्यक्षज्यु,
किरात राई यायोक्खा हङिङ ।

मृत्यु संस्कार गररदिनहुन अनुरोध ।
म किरात राई यायोक्खा हङिङिो सदस्यिो हैकसयतले कनम्न कििरण भएिो मेरो नातािो किरात
राईहरुिो किकि अनुसार मृत्यु संस्कार गरर कदनहुन यो कनिेदन पेश गदद छु । फारि सकहत हङिङ
डलर १००० किराया िोषिा जम्मा गरे िो छु । अन्य खर्चहरु भए किल अनुसार भुक्तानी गनेछु ।
मृतकको जिवनी :
िृतििो नाि :

थर :

पाछा :

सािे :

जन्म साल :

िृत्यु साल :

िािािो नाि :

आिािो नाि :

दाजु/भाईहरु :

कदकद/िकहकनहरु :

जन्म स्थान :

स्थाकय िसोिास :

हङिङिो ठे गाना :

प्रवेश साल :

पकत/पत्नीिो नाि :
छोराहरु :
कशक्षा :
िाि गरे िो किवरण :
अन्य दे श भ्रिण :
सम्मान अवाडच प्राप्त :
संघ संस्थािा आवद्ध :
िृत्युिो िारण :

छोरीहरु :

अन्य जिवरण :
फनेरल हल / क्रेिाटोरी हल / मलामी िस िुकिङ

 एजेन्ट

 आफै गने

मलामी िस सम्पिद ब्यक्तक्त :

 किराया

 आफै गने

िलािी र्ोख्याउने खानपान :

 किराया

 आफै गने

श्रद्धान्िलीका सामाग्री ब्यावस्था :

 आफै गने

३ किटर सेतो िपडा, १ िाना र्ािल, १ कसक्का पैसा, १ िोदल रक्सि, ३ िोदल पानी, १ किलो िाटो,
५०० किकल तेल, १ बक्स िुप, १ िलश फुलपाती, १ कदयोिकि, १ िेजी िोईला, ३ िटा आगो िाल्ने
स्टाटच र, १ आगो िाल्ने िटु िो, १ लाईटर ।
िायचक्रि संर्ालन :

 किराया

मृत्यु संस्कार पुक्तििा : yayokkha@gmail.com

 किराया

िुकिकम (िामी) : १ कर्ण्डो, १ धनुिााँड, ३ र्ोगे, १ भयाचङ, १ अदु वा ।

 किराया

सामुजिक चुलाबाट आत्मा बाटो लाउने कार्य (ऐच्छिक):

 गने

 प्रकतिः _____

 नगने

गने भए हङिङ डलर ३००० लाग्ने छ । आिश्यि सामाग्रीहरु किराया हङिङले प्रदान गनेछ ।
आवश्यक सामाग्रीहरु:
•

सेउली, िेरािो पात, दु िो र फुल ।

•

िनुिााँड, भाला, खुिुरी, हकसयााँ, खुपाद , थुम्से, डालो, नाङलो, माना, पाकथ, ढु ङग्रो, दु ना, टपरा,
थाल, अदु िा, िुप, कदयो बकि आकद ।

•

अन्नहरु (िान, मिै, िोदो, घैया, िागुनी आकद), जााँडले भरे िो किण्डो (िोदो र मिादिो
कमसािट), िामलिो भात ।

•

कबकभन्न मासुहरुिो कमसािट (िुखुरािो मासु, िालीजिो मासु, कफस्टािो मासु, डाफेिो मासु,
मुनालिो मासु, बदे लिो मासु, ि रं ीिो मासु, अरनािो मासु, गाईिो मासु, गोरुिो मासु,
मृगिो मासु, घोरलिो मासु, थारिो मासु, पाहािो मासु, सपदिो मासु, माछािो मासु ,
बक्तिउिो मासु, ररङगलिो मासु आकद)

•

िि रामा नुन, तेल र तामािो कसक्का, नाङलोमा अक्षता िामल, िलश, कदयो बकि, दकह
िामलिो कटिा, रक्तक्स र १ िासे बोटु िो

•

िजेरीहरु ब्यावस्थापन / िुकिकमहरु ब्यावस्थापन

खानपानिरु : (मेनु तथा किल अनुसार भुक्तानी गनुदपने छ । )
आवेदििो नाि : _________________________________________ नातािः _________________________
फोन : __________________

हस्तक्षर : ______________________

हङकङमा दकरात राईहरुको मृत्यु संस्कार
(गाइडलाईन)
१. मृत्यु संस्कार

नेपालिा किरात राईहरुिो िृत्यु संस्कार थर, पाछा, खोला, थुि
अनुसार फरि फरि पाईन्छ । िृत्यु संस्कार सिय अनुसार
पररवतचन हाँदै गएिो छ । िुन्धुि कलक्सखत रुपिा नराक्सख िौक्सखि
रुपिा बोकलन्दै जााँदा ििचिाण्डिा कवकधहरु फरकिन्दै गएिो हो ।
दे शिो पररक्सस्थकत र सियनुिुल िनाउदा पकन कवकधहरु फरकिन्दै
गएिो छ । हङिङमा पकन यस दे शिा िानुन, पररिेश र
समयनिुल बनाउदा िेही किकिहरु नेपाल भन्दा फरि हुन पुगेिो
छ।
२. नेपाल र हङकङमा दिन्नता

1. नेपालमा मृत्यु भएिै कदन अन्तेकि गररन्छ । हङिङमा अन्तेकििो लाकग बुकिङ गनद पदद छ ।
2. नेपालमा किरात राईहरुलाई गाढ् ने िलन छ । हङिङमा गाढ् निो लागी महङगो डलर कतनद
पदद छ िा महङगो हिाईजहाज भाडा कतरे र नेपाल लान पदद छ । हङिङमा जलाउन अकल सिो
पदद छ । त्यसैले जलाउने िलन िलेिो छ ।
3. हङिङमा मृतििो खरानीलाई कित पैसा कतरे र प्राईभेट िलम्वररयममा राख्न पदद छ िा पक्तिि
एररया (हङिङ सरिारले तोिेिो सामुक्तिि एररया िा सम्झनािा फुलबारीहरुमा) राख्न पदद छ ।
हाल मृतििो खरानीलाई नेपाल लकग आफ्नै ररती ररिाज अनुसार िमदिाण्ड गरे िो पाईन्छ ।
4. नेपालमा छाि छाड् नु, नुनतेल बारनु, िाजकिया गनुद आकद सबै आआफ्नै खोला, भाषा, ठााँउ
अनुसार फरि पाईन्छ । हङिङमा दै कनि िायद गनुदपने भएिोले १ छाि छोड् ने, कियािमद गनद
परे कनकित कदन नतोकि पक्तिि होकलडे आईतबारिो कदन गनुदपने बाध्यता रहेिो छ ।
३. हङकङमा दकरात राईको मृत्यु िएमा के गने ?

1. किरात राई िसैिो िृत्यु भएिा पााँर्छािे दाजुभाई र दे शकिदे शिा रहेिा नरनाताहरु सवैलाई
तुरुन्तै खिर गनुच पदच छ ।
2. पााँर्छािे दाजुभाईले िृत्यु भएिै कदनदे खी पााँर् छाि िानुच पदच छ । अन्य दाजुभाईहरुले सुनेिै
कदनदे खी पााँर् छाि िानुच पदच छ ।
3. सन्तानहरुले िृत्यु भएिै कदनदे खी अन्तेकि नगररन्जेल सम्म सफा सेतो िपडा लगाई, नुन तेल
नखाई, ढोगभेट नगरी िृत्यु शोििा िस्न पदच छ ।
4. शोिािुल पररवारले िनोरन्जन र िनोरन्जनिा साधनहरु िन्द गनुच पदच छ ।
5. घरिो िुनै एि िोठािा िृतििो फोटोिा फुलिाला, पुष्पगुच्चा राक्सख थान थपना गरर कदयोिकि
िालीकदन पदच छ ।
6. िृतििो फोटोिो छे उिा एि िाना र्ािल, एि िोदल रिी, एउटा िलशिा दु िो, कततेपाती
राक्सख कदन पदच छ । अन्य नरनाता आएिो िखत धुप िाल्न लगाउनु पदच छ ।
7. िृतििो फोटोिो अगाडी एउटा थाल वा िर्ौरा राख्नु पदच छ र घरिा जे पिाईन्छ, खाईन्छ, खानु
अगावै िृतिलाई अकलिती सारीकदनु पदच छ ।
४. हङकङमा दकरात राईहरुको मृत्यु संस्कार जवजि :

हङिङमा मृ तििो आफन्तले आफ्नो दाजुभाई भए, आफ्नै िुकिकम भए, आफ्नै भाकषि
संगठनहरु भए आफ्नै ररकत ररिाज अनुसार मृत्यु संस्कार गनद सक्नेछन । तर मृतििो आफन्तले

किराया हङिङले मृत्यु संस्कार गररकदन कनिेदन गरे कनम्न तररिाले कवधी संर्ालन गरर कदने छ ।
िकतवटा कवकध संर्ालन गने िृतििो आफन्तिो ईच्छािा भर पनेछ ।
1. चुला िाजिर गररने जविी
1. थान उठाउनी कवधी – िृतििो घरिा ।
2. आत्मा जगाउने कवधी – श्रद्धान्जली स्थलिा ।
3. आत्मा छु ट्याउने कवधी – अन्तेकि स्थलिा ।
4. िलािी र्ोख्याउने – (सकिन्छ भने सुप्तुलुङ
क्सखििा गने)
2. चुला जित्र गररने जविी
1. र्ुलािा िृतििो आत्मालाई िोलाउने कवधी ।
2. र्ुलािा िृतििो आत्मालाई सोधनी गने कवधी ।
3. िृतििो आत्मालाई बाटो लाउने कवधी ।
4. िाजकक्रया । (नुनतेल, ढोगभेट फुिाउने कवधी)
५. एजेच्छिले गने कार्यहरु
• शवलाई नेपाल लाने वा सदगत हङिङिा गने कनणदय गरर सोकह अनुसार िागजात तयार गने ।
• श्रद्धान्जलीिो लाकग फनेरल हल (साईज अनुसार) िुकिङ र अन्तेष्ठीिो लाकग क्रेिाटोरी हल िुकिङ ।
(फनेरल हल र क्रेिाटोरी हल बुकिङ िक्तिमा ३ घण्टािो फरिमा हुनुपने छ)
• श्रद्वान्जलीिो लाकग लास राख्ने बािस खररद, मृतििो फेश डे िोरे शन, श्रद्धान्जली फोटो, िुप आकद ।
• अन्तेष्ठीिो लाकग शि िाहन, िलािी जान आउन रुकटन अनुसार िस ब्यावस्थापन ।
• मृतििो खरानी कनिाल्ने ।
६. संस्थाले गने कार्यहरु
• मलामी ब्यावस्थापन ।
• िुकिकमलाई खबर ।
• मृत्यु संस्कार पुक्तििा।
• श्रद्धान्जली िायचक्रि ।
• अन्तेकि िायदिम
• िलािी िोख्याउने
• िजेरीहरुिो ब्यािस्था ।

७. चुलामा गररने कार्यहरु (ऐच्छिक)
• िुलािा मृतििो आत्मालाई बोलाउने ।
• िुलािा मृतििो आत्मालाई सोिनी ।
• िृतििो आत्मालाई बाटो लाउने ।
• मृतििो खरानी ब्यावस्थापन ।
• नुनतेल/ढोगभेट फुिाउने कवधी ।
• िाजकक्रया ।

८. दकरार्ा हङकङ सदगत ब्यावस्थापन एजेन्टहरु:

आदि, फोन : 5113 6184
ज्याकि, फोन : 9755 3088
९. मृत्यु संस्कार गनय परे :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

किराया हङिङिो िायचसकिकतिा ७ कदन अगािै िृत्यु संस्कार फारिभरी िुझाउनु पनेछ ।
फारि किरायािो वेभ साईड http://kiratrai.org/form/ िाट डाउनलोड गनच सकिने छ ।
किराया हङिङले तोकिएिो सियिा िृत्यु संस्कार कवधी गररकदनेछ ।
मृत्यु संस्कार गररकदए िापत किराया िोषिा १००० जम्मा गनुद पनेछ ।
िृत्यु संस्कारिा लागेिो अन्य सम्पुणच खर्च िृतििो आफन्तले िेहोनुच पनेछ ।
किराया िुकिकि र्लाउने वा आफ्नै िंशिो िुकिकि र्लाउने स्वोईच्छािा भर पनेछ ।
सािुकहि र्ुलाबाट मृतििो आत्मा बाटो लगाउने वा नलगाउने स्वोईच्छािा भर पनेछ ।
“समय सापेक्ष र अनुकुलता, ककरात संस्कार जोगाउन आजको आवश्यकता ”
– किराया हङिङ

