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संघीय आपतकालीन �वस्थापन ऐन र NYC मानव संशाधन प्रशासन 

कोिभड-19 समािध सहायता मृ�ु प्रमाणपत्र नेिभगेसन प्रिक्रया 

 
मैले संघीय आपतकालीन �वस्थापन ऐन (Fe de ra l Eme rge ncy Ma na geme nt Act, FEMA) 

कोिभड-19 अ�ेि� सहायता वा NYC मानव संशाधन प्रशासन (Human Resource  Adminis tra tion, 

HRA) कोिभड-19 समािध सहायता काय�क्रमह�को लािग कसरी आवेदन िदने?  

• FEMA कोिभड-19 अ�ेि� सहायता काय�क्रमको लािग आवेदन िदन, 

fema .gov/dis a s te rs /corona virus /economic/fune ra l-a s s is ta nce  िभिजट गनु�होस्। 
• NYC HRA कोिभड-19 समािध सहायता काय�क्रमको लािग आवेदन िदन, 

www1.nyc.gov/s ite /hra /he lp/buria l-a s s is ta nce .pa ge  िभिजट गनु�होस्। 
 

मैले NYC मा मृ�ु भएको ���को लािग मृ�ुको कारण देखाउने मृ�ु प्रमाणपत्र कसरी प्रा� गछु�?   

NYC �ा� तथा मानिसक ��ता िवभाग (NYC �ा� िवभाग) ले NYC (ब्रो�, बु्र��न, �ान�ाटन, 

��� र �ेटन आइ�ा�) मा �ने मृ�ुह�को लािग मृ�ु प्रमाणपत्रह� जारी गछ� । ���को मृ�ु बारे 

िचिक�कीय सुिवधास्थल�ारा �रपोट� गरेपिछ र NYC �ा� िवभाग�ारा मु�ा दता� भएपिछ मृ�ु 
प्रमाणपत्रह� उपल� �न्छन्।  
 

अ�ेि� गृह संल� भएमा, मृ�ु प्रमाणपत्र प्रा� गन� सबैभ�ा िछटो त�रका भनेको अ�ेि�का प्रब�ह� 
िमलाएको अ�ेि� िनद�शकबाट यो अड�र गनु� हो। अ�ेि� िनद�शकले ���को मृ�ु भएको दुई वष�स� 
तपाईंको लािग मृ�ु प्रमाणपत्रह� अड�र गन� स�ु�न्छ।  
 
यिद अ�ेि� गृह अझैपिन संल� छैन वा तपाईं अ�ेि� िनद�शकबाट मृ�ु प्रमाणपत्र अड�र गन�को लािग स�म 
�नु�� भने, तपाईं यसलाई vita lche k.com मा अनलाइन अड�र गन� पिन स�ु�न्छ। मृ�ु प्रमाणपत्र अड�र 

गन� बारे थप जानकारीको लािग NYC �ा� िवभागको मृ�ु प्रमाणपत्रह� वेब पृ� हेनु�होस्। 
 

मृ�ुको कारण देखाउने मृ�ु प्रमाणपत्र अनुरोध गन�को लािग को हकदार छ?  

मृतकका िन� स��ह�ले मात्र मृ�ु प्रमाणपत्र र मृ�ुको कारण दुवैको लािग अनुरोध गन� स�ु�न्छ: 

जीवनसाथी; घरेलु साझेदार; आमाबुवा; बालब�ा; सहोदर; हजुरबुवा-हजुरआमा; नाित-नाितना; प्रमाणपत्रमा 
सूचीब� ग�रएको सूचक; प्रकृितको लािग िज�ेवार रहेको ���  

 

मृ�ु प्रमाणपत्रको लािग शु� कित छ?   

प्र�ेक प्रमािणत प्रितिलिपको लागत $15 �न्छ। अनलाइन मृ�ु प्रमाणपत्र अड�र गदा� थप शु�ह� लाग्छ। 

https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://vitalchek.com/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
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के मैले मृ�ु रेकड�को प्रमािणत प्रितिलिप प्रा� गन�छु?  

गनु��नेछ। NYC �ा� िवभागले मौिलक मृ�ु प्रमाणपत्रको प्रमािणत प्रितिलिप जारी गन�छ। प्रमाणपत्र मौिलक 

हो भनी सुिनि�त गन�का लािग NYC प्रमािणत मृ�ु प्रमाणपत्रमा िविभ� सुर�ा सुिवधाह� समावेश �न्छन्। 
यिद तपाईं मृ�ुको कारणको लािग हकदार �नु�न्छ भने (मािथ हेनु�होस्), तपाईंले मृ�ुको कारण देखाउने 

“गोपनीय िचिक�ा �रपोट�” पिन प्रा� गनु��नेछ। यस कागजातले मृतकको नाम, मृ�ु प्रमाणपत्रको न�र पिन 
देखाउँछ र यसलाई बो� कागजमा िप्र� ग�रन्छ। 
 

यिद मृ�ुको कारण मृ�ु प्रमाणपत्रमा ले�खएको छैन भने, मैले मृ�ुको कारणको लािग कसरी अनुरोध 

गन�?  
कृपया तपाईंले मृ�ु प्रमाणपत्र अड�र गदा� मृ�ुको कारणको लािग अनुरोध गनु�होस्।  
 

मृ�ुको कारणको लािग छु�ै शु� लाग्छ?  
ला�ैन। मृ�ुको कारणको लािग कुनै थप शु� ला�ैन। 
 

मृ�ुको कारणमा “िवचाराधीन” देखाएमा मैले के गन�?  

यिद मृ�ुको कारणमा “िवचाराधीन” देखाएमा, तपाईं मौिलक मृ�ु प्रमाणपत्र जारी गरेको िमितको तीन 
मिहनािभत्र मृ�ु प्रमाणपत्र िविनमय गन� स�ु�न्छ। जारी िमितलाई मृ�ु प्रमाणपत्रको त�ो भागमा ले�खएको 
�न्छ। तपाईं अनलाइनमा मृ�ुको कारण देखाउने नयाँ मृ�ु प्रमाणपत्र पिन अड�र गन� स�ु�न्छ, जुन तपाईंले 
मृ�ु प्रमाणपत्र िविनमय गरेरभ�ा अझ िछटो प्रा� गनु��नेछ। 
 

���को मृ�ु कोिभड-19 को कारणले गदा� भएपिन प्रमाणपत्रमा िकन मृ�ु प्राकृितक कारणह�ले 

भएको िथयो भनी देखाउँछ?  

अिप्रल 2020 मा, रोग िनय�ण तथा रोकथाम के�ह�ले कोिभड-19 सङ्क्रमणका कारण मृ�ु भएको 
अवस्थामा मृ�ुको आचरण प्राय सधै ँ प्राकृितक �नेछ भ�े कुरा िनधा�रण गरेका िथए। 
  

यिद मृ�ुको कारण कोिभड-19 नदेखाएमा मैले के गन�?  

तपाईंले सव�प्रथम कोिभड-19 लाई प्राथिमक कारण वा मृ�ुको अंशदायी कारणको �पमा देखाउनका लािग 
मृ�ुको िव�मान कारण प�रवत�न गन� बारे जानकारीका लािग मृ�ु प्रमािणत गन� िचिक�ा पेशेवर वा िचिक�ा 
सुिवधास्थलमा स�क�  गनु�पछ� । तपाईं मृ�ु प्रमाणपत्रमा सूचीब� ग�रएको सूचक �नु�न्छ वा प्रकृितको 
िनय�ण गन� ��� �नु�न्छ भने, तपाईं मृ�ुको कारण संशोधन गन�को लािग NYC �ा� िवभागलाई 

अनुरोध पेश गन� स�ु�न्छ। प्रायः सोिधने प्र�, “Wha t is  the  proce s s  to correct a  de a th 

ce rtifica te? ” (मृ�ु प्रमाणपत्र स�ाउने प्रिक्रया के हो? ) मा तपाईंले पेश गन� आव�क पन� कुराह� बारे 

िनद�शनका लािग NYC �ा� िवभागको प्रमाणपत्र सुधारह� वेबपृ� िभिजट गनु�होस्। 
 
 

प�र�स्थित िवकिसत �ँदै जाँदा NYC �ा� िवभागले िसफा�रसह� प�रवत�न गन� सक्छ।  4.11.21 

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/certificate-corrections.page
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