
 

1 
 

कोभिड-१९ सङ् कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ 

       प्रमाणीकरण भमभि  

                                              २०७८।02।06 

 

             संवि ्२०७८ सालको अध्यादेश नं. १० 

कोभिड-१९ सङ् कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको 
अध्यादेश  

 प्रस्िावना: ववश् विर महामारीको रूपमा फैभलएको कोभिड-१९ को 
सङ्रमण नेपालमा िीब्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दिनमा सोको रोकथाम, 

भनयन्रण, भनदान र उपचारसम्बन्धी कायनलाई एकीकृि र व्यवस्स्थि 
रुपमा सञ् चालन गननका लाभग ित्काल कानूनी व्यवस्था गनन आवश्यक 
िएको र हाल सङ् घीय संसदको अभधवेशन निएकोले,  

नेपालको संववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोस्िम 
मस्न्रपररषद्को भसफाररसमा राष्ट रपभिबाट यो अध्यादेश िारी िएको छ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारस्म्िक 

1.  संस्िप् ि  नाम  र प्रारम्ि: (१) यस अध्यादेशको नाम “कोभिड-
१९ सङ् कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८” रहेको छ।  

(२) यो अध्यादेश िरुुन्ि प्रारम्ि हनुेछ। 

2. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ् गले अको अथन नलागेमा यस 
अध्यादेशमा,– 
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(क) "आपि ्काल" िन् नाले दफा ३ बमोस्िम 
घोषणा गररएको कोभिड-१९ स्वास््य 
आपि ्काल सम्झन ुपछन। 

(ख)  "केन्र" िन् नाले दफा १३ बमोस्िमको 
कोभिड-१९ सङ् कट व्यवस्थापन केन्र 
सम्झन ुपछन। 

(ग) "केन्रीय अस्पिाल" िन् नाले दफा ६ 
बमोस्िमको कोभिड-१९ यभुनफाइड केन्रीय 
अस्पिाल सम्झन ुपछन। 

(घ) "कोभिड-१९" िन् नाले सासन-कोि-२ र सोको 
नयााँ िेररयन्टसवहिको िाइरसले गने 
सङ्रमणबाट माभनसलाइन हनुे रोग सम्झन ु
पछन। 

(ङ) "कोभिड÷१९ अस्पिाल" िन् नाले 
कोभिड÷१९ को भनदान र उपचार गने 
स्वास््य संस्था सम्झन ुपछन।  

(च) “भनदेशक सभमभि” िन् नाले दफा ११ 
बमोस्िमको कोभिड-१९ भनदेशक सभमभि 
सम्झन ुपछन।  

(छ) “मन्रालय” िन् नाले नेपाल सरकारको 
स्वास््य िथा िनसङ््या मन्रालय सम्झन ु
पछन। 

(ि) “सङ्रभमि” िन् नाले कोभिड-१९ बाट 
सङ्रभमि व्यस्ि सम्झन ुपछन। 

(झ) "स्वास््य संस्था" िन् नाले नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहबाट 
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सञ् चाभलि सरकारी अस्पिाल, प्रचभलि 
कानून बमोस्िम स्थापना िएका वा अनमुभि 
प्राप् ि गरी सञ् चालनमा रहेका गैरसरकारी 
अस्पिाल, भनिी अस्पिाल, सहकारी 
अस्पिाल, गैरनाफामूलक अस्पिाल, 
सामदुावयक अस्पिाल, स्शिण अस्पिाल वा 
अन्य स्वास््य संस्था सम्झन ुपछन। 

 

पररच्छेद-२ 

स्वास््य आपिक्ाल  
3. कोभिड-१९ स्वास््य आपि ्काल घोषणा गनन सक्न:े (१) 

कोभिड-१९ को सङ्रमणको कारण िनस्वास््यमा गम्िीर 
प्रिाव परेमा वा पनन सक्ने देस्खएमा सोको रोकथाम, भनयन् रण, 
भनदान र उपचारका लाभग नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी नेपालिर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू 
हनुे गरी कोभिड-१९ स्वास््य आपि ्काल घोषणा गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्िम आपि ्काल घोषणा गदान 
नेपाल सरकारले देहायबमोस्िम गनन वा गराउन सक्नेछः- 

(क) स्वास््य संस्थालाई सङ्रभमिको भनदान र 
उपचार गनन लगाउने,  

(ख) आवश्यकिा अनसुार स्वास््य संस्था 
भनयन्रणमा भलई सञ् चालन गने वा गराउन,े 

(ग)  िनुसकैु स्वास््य संस्थामा कायनरि 
स्चवकत्सक वा स्वास््यकमीलाई कोभिड-
१९ को भनदान र उपचारको काममा 
लगाउने, 
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(घ)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय िह 
वा प्रचभलि कानूनबमोस्िम स्थावपि स्शिण 
संस्था, प्रभिष्ट ठान, बोडन, संस्थान, सरकारी 
स्वाभमत्वका कम्पनी वा अन्य सावनिभनक 
संस्था वा भनकायमा कायनरि िनशस्ि, 
सवारी साधन, िवन, संरचना वा अन्य 
िौभिक साधन कोभिड-१९ को रोकथाम, 
भनयन् रण, भनदान र उपचारमा लगाउने,  

(ङ)  आवश्यकिा अनसुार सरकारी, सावनिभनक, 
भनिी, सहकारी, सामदुावयक वा गैरसरकारी 
स्वाभमत्वमा रहेको िग्गा, िवन, संरचना र 
सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गने, 

(च) सरकारी, सावनिभनक, भनिी, सहकारी, 
सामदुावयक वा गैरसरकारी संस्थाबाट 
उत्पादन वविरण वा भबरी गने औषधी, 
स्वास््य सामग्री िथा उपकरण भनयन् रणमा 
भलई प्रयोग र वविरणको व्यवस्था गने वा 
गराउने,  

(छ)  कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान 
र उपचारका लाभग आवश्यक अन्य काम 
गने। 

(३) उपदफा (१) बमोस्िम घोषणा िएको आपि ्काल 
देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी हटाउन सक्नछे: 

(क)  सङ्रमण दर घटेमा, 
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(ख)  स्वास््य संस्थामा पचास प्रभिशििन्दा बढी 
शय्या खाली हनु आएमा, 

(ग) सङ्रमणको नयााँ िेररयन्टको स्वरुप 
नदेस्खएमा, वा 

(घ)  अन्य िोस्खम ववश्लषेणको आधारमा 
आपि ्काल कायम राख्न आवश्यक 
नदेस्खएमा । 

4. बन्द गनन वा भनयस्न्रि रूपमा सञ् चालन गनन आदेश ददन सक्नःे 
आपि ्काल घोषणा िएमा वा कोभिड-१९ को सङ् रमणका 
कारण िनस्वास््यमा िोस्खम देस्खई त्यस्िो िोस्खम ववश् लेषणको 
आधारमा आवश्यक ठानमेा नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा 
बाहेक देहायका भनकाय, स ंस्था वा वरयाकलाप केही समयको 
लाभग बन्द गनन वा भनस्श् चि मापदण्ड अपनाएर मार सञ् चालन 
गनन आदेश ददन सक्नछेः-  

(क)  माभनसको आवि िावि,  
(ख)  हवाई,  स्थल िथा अन्य सबै प्रकारका 

यािायािका साधन सञ् चालन, 
(ग)  अन्िरानस्ष्ट रय सीमा नाकाबाट हनुे आवागमन, 
(घ) सरकारी, सावनिभनक, भनिी, सहकारी, 

सामदुावयक वा गैरसरकारी कायानलय, स्शिण 
संस्था वा अन्य संस्था सञ् चालन,  

(ङ) सिा, सम्मेलन, िलुसु, मेला, महोत्सव, िारा 
िस्िा िीडिाड हनुे वरयाकलाप,  

(च)  भसनेमा हल, पाटी प्यालेस, डान्सबार, 

रेष्ट टुरेण्ट, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, 
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स्िम खाना, स्स्वभमङ पलु, फुटसल, खेलकुद 
सञ् चालन,  

(छ)   हाट बिार, सवपङ मल, भडपाटनमेण्टल स्टोर, 
पसल िथा बिार सञ् चालन, 

(ि)  धाभमनक अनषु्ट ठान, धाभमनक स्थलमा हनु े
वरयाकलाप,  

(झ)   नामकरण संस्कार, वववाह, मतृ्य ु संस्कार 
िस्िा सांस्कृभिक वरयाकलाप, 

(ञ)  माभनस वा सवारी साधनको आवागमन हनु े
वा िीडिाड हनुे अन्य वरयाकलाप।  

5. प्रभिकायन अभधकारी मकुरर गनन सक्ने: (१) कोभिड-१९ को 
रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र उपचारका लाभग नेपाल सरकारले 
सम्बस्न्धि स्िल्लाका प्रमखु स्िल्ला अभधकारीलाई प्रभिकायन 
अभधकारी मकुरर गनन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोस्िम प्रभिकायन अभधकारी मकुरर 
िएकोमा प्रमखु स्िल्ला अभधकारीले सम्बस्न्धि स्िल्लाभिर दफा 
४ बमोस्िमको आदेश गनन सक्नेछ।  

(३) प्रभिकायन अभधकारीको काम, किनव्य र अभधकार 
देहायबमोस्िम हनुेछः- 

(क)   पैदल वा िनुसकैु सवारी साधनका 
यारकुो स्वास््य िााँच गनन लगाउन,े  

(ख)   खण्ड (क) बमोस्िम िााँच गदान कुनै 
यार ु सङ्रभमि िएको शङ् का लागेमा 
त्यस्िो यारलुाई अस्पिाल पठाउने वा 
अन्य स्थानमा अलग गरी रा् न 
लगाउन,े 
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(ग)   आवश्यकिा अनसुार िनुसकैु सङ् घ 
संस्था, स्शिण संस्था, उद्योग, सावनिभनक 
स्थल, सिा हल, पाटी प्यालेस, होटेल, 

सामदुावयक िवन, यािायािका साधनको 
उपयोग र पररचालन गने वा गराउने। 

(४) प्रभिकायन अभधकारीले यस अध्यादेशबमोस्िम िारी 
िएका मापदण्ड, आदेश िथा भनदेशक सभमभिको भनणनय 
कायानन्वयन गनुन वा गराउन ुपनेछ।  

(५) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र 
उपचारको लाभग प्रभिकायन अभधकारीले आवश्यकिा अनसुार 
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अभधकारको समेि प्रयोग गनन 
सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

केन्रीय अस्पिाल 

6. कोभिड-१९ यभुनफाइड केन्रीय अस्पिाल सञ् चालन गनेः (१) 
सङ्रभमिको भनदान र उपचारको काम एकीकृि रूपमा 
सञ् चालन र व्यवस्थापन गनन वीर अस्पिाल कोभिड-१९ 

यभुनफाइड केन्रीय अस्पिालको रूपमा रहनेछ।  

(२) केन्रीय अस्पिालको सञ् चालन मन्रालयले गनेछ। 

(३) मन् रालयले केन्रीय अस्पिालको प्रमखु प्रशासकीय 
अभधकारीको रूपमा भनिामिी सेवाको रािपराविि प्रथम रेेणणी वा 
नेपाल स्वास््य सेवाको कम्िीमा एघारौं िहको अभधकृि वा 
वररष्ट ठ स्चवकत्सकलाई खटाउन वा भनयिु गनन सक् नछे। 
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(४) उपदफा (३) बमोस्िम भनयिु हनुे प्रमखु 
प्रशासकीय अभधकारीको पारररेणभमक, सवुवधा िथा सेवाका शिन 
नेपाल सरकारले भनधानरण गरेबमोस्िम हनुेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोस्िम भनयिु प्रमखु प्रशासकीय 
अभधकारी मन्रालयले िोकेको अवभधसम्म बहाल रहनेछ। 

(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िए 
िापभन प्रमखु प्रशासकीय अभधकारीले प्रिावकारी रूपमा काम गनन 
नसकेमा मन् रालयले िनुसकैु बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ। 

(७) केन्रीय अस्पिालको लाभग आवश्यक पने सङ्गठन 
संरचना र िनशस्ि मन्रालयले भनधानरण गरेबमोस्िम हनुेछ।  

(८) केन्रीय अस्पिालको लाभग आवश्यक िनशस्ि र 
साधन स्रोि मन्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।  

(९) केन्रीय अस्पिालले सम्बस्न्धि प्रदेश सरकारसाँग 
आवश्यक समन्वय गरी प्रदेशस्स्थि सङ् घीय वा प्रादेस्शक 
अस्पिाललाई कोभिड÷१९ यभुनफाइड प्रादेस्शक अस्पिाल िोकी 
सञ् चालन गनन वा गराउन सक्नेछ।  

(१०) उपदफा (९) बमोस्िमको कोभिड÷१९ 
यभुनफाइड प्रादेस्शक अस्पिालको काम, किनव्य र अभधकार िथा 
सञ् चालन कायनववभध केन्रीय अस्पिालले भनधानरण गरेबमोस्िम 
हनुेछ।  

7. केन्रीय अस्पिालले प्रदान गने सेवा: केन्रीय अस्पिालले 
कोभिड÷१९ को भनदान र उपचारका लाभग देहायको सेवा 
सञ् चालन गनेछ:÷  

(क)  कोभिड-१९ स्स्रभनङ स्क्लभनक, वफिर 
स्क्लभनक िथा परामशन सेवा,  
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(ख)  कोभिड-१९ प्रयोगशाला परीिण िथा 
रेभडयो इमेस्िङ िस्िा अन्य डायग्नोस्स्टक 
सेवा,   

(ग)  सङ्रभमिको उपचार व्यवस्थापन 
(अस्क्सिनसवहि आइसोलेसन, एच.डी.य.ु, 
आइ.सी.य.ु),  

(घ)  टेभलमेभडभसन, कल सेन्टर, होम 
आइसोलेसनको फलोअप,  

(ङ)  एम्बलेुन्स िथा केन्रीय प्रषेण सेवा,  

(च)  आकस्स्मक सेवा, 
(छ)  फामेसी सेवा।  

8. केन्रीय अस्पिालको काम, किनव्य र अभधकार: यस अध्यादेशमा 
अन्यर उस्ल्लस्खि काम, किनव्य र अभधकारका अभिररि केन्रीय 
अस्पिालको अन्य काम, किनव्य र अभधकार देहायबमोस्िम 
हनुेछः-   

(क) सङ्रभमिको दैभनक ि्याङ्कका आधारमा 
अस्पिाल िनान गरी उपचार गनुन पने 
भबरामीको आाँकलन गरी स्वास््य संस्थालाई 
ियारी अवस्थामा रा् न लगाउन,े  

(ख)   शय्या खाली िएका स्वास््य संस्थामा 
सङ्रभमिको िनानका लाभग आवश्यक 
समन्वय गने र आवश्यकिा अनसुार 
भनदेशन ददन,े  

(ग)   कोभिड-१९ अस्पिालको अनगुमन गरी 
सोको आधारमा आवश्यक पषृ्ट ठपोषण र 
सबलीकरण गने,  
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(घ)  िनुसकैु स्वास््य संस्थालाई कोभिड-१९ 
अस्पिालको रूपमा सञ्चालन गनन आदेश 
ददने,   

(ङ)  मन्रालयसाँग समन्वय गरी आवश्यक िौभिक 
पूवानधार, औषधी, अस्क्सिन, स्वास््य सामग्री, 
उपकरण, अन्य आवश्यक सामग्री र 
िनशस्िको व्यवस्थापन िथा पररचालन 
गने,  

(च)   उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 
एकीकृि रूपमा सङ् कलन गरी सोको 
ववश् लेषणका आधारमा आवश्यक व्यवस्था 
गने वा कोभिड-१९ अस्पिाललाई भनदेशन 
ददन,े 

(छ)   कोभिड-१९ अस्पिालमा उपचार गने 
भबरामीको ववद्यिुीय अभिलेख रा् ने र रा् न 
लगाउने, 

(ि)   केन्रीय अस्पिालको लाभग आवश्यक पने 
औषधी, अस्क्सिन, स्वास््य सामग्री, उपकरण 
िथा अन्य आवश्यक सामग्री खररद गने, 

(झ)   कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान 
र उपचारको लाभग आवश्यक पने उपचार 
सम्बन्धी प्रोटोकल िारी गने, 

(ञ)  कोभिड÷१९ अस्पिालको लाभग आवश्यक 
िनशस्ि, स्वास््य सामग्री, उपकरण, शय्या 
लगायिका पूवानधारको आाँकलन गरी 
आवश्यक व्यवस्था गनन कोभिड÷१९ 
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अस्पिाललाई भनदेशन ददन े र सोको लाभग 
आवश्यक समन्वय र सहिीकरण गने।  

9. एकीकृि उपचार प्रणाली: (१) केन्रीय अस्पिालले कोभिड-१९ 
को उपचारको लाभग एकीकृि उपचार प्रणालीको स्थापना र 
सञ् चालन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्िमको एकीकृि उपचार 
प्रणालीको प्रयोिनको लाभग केन्रीय अस्पिालले कोभिड÷१९ 
अस्पिालको देहायको वववरण अद्यावभधक गरी रा् न ुपनेछः- 

(क)  सङ्रभमिको उपचार गने िमिा, 
(ख)  िौभिक पूवानधार, औषधी, अस्क्सिन, स्वास््य 

सामग्री, उपकरण, अन्य आवश्यक सामग्री र 
िनशस्िको वववरण िथा सोको पयानप् ििा, 

(ग)  उपचाररि सङ्रभमिको सङ््या, 
(घ) उपचार िई भडस्चािन िएका सङ्रभमिको 

सङ््या, 
(ङ)  प्रषेण गररएका सङ्रभमिको सङ््या, 
(च) उपचारको रममा मतृ्य ु िएका 

सङ्रभमिको सङ््या। 
(३) कोभिड-१९ अस्पिालले भनयभमि रूपमा उपदफा 

(२) बमोस्िमको वववरण केन्रीय अस्पिाललाई उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 

(४) यस दफाबमोस्िम एकीकृि उपचार प्रणालीको लाभग 
केन्रीय अस्पिालले ववद्यिुीय अभिलेख रा् न ुपनेछ।  

10. एकद्वार प्रषेण प्रणाली सञ् चालन गने: (१) केन्रीय अस्पिालले 
एकीकृि उपचार प्रणाली माफन ि ् सङ्रभमिको भनदान र 
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उपचारका लाभग कोभिड÷१९ अस्पिालसाँग समन्वय गरी एकद्वार 
प्रषेण प्रणाली स्थापना गरी कायानन्वयन गनेछ। 

(२) कोभिड÷१९ अस्पिालले भनदान वा उपचारको 
लाभग अस्पिालमा आएका सङ्रभमिको भनदान वा उपचार गनन 
नसक्ने िएमा सोको िानकारी केन्रीय अस्पिाललाई ददन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्िमको िानकारी प्राप् ि िएमा 
केन्रीय अस्पिालले अन्य कोभिड÷१९ अस्पिालको समन्वयमा 
त्यस्िो सङ्रभमिको उपचारको व्यवस्थापन गरी त्यसको 
िानकारी अस्पिाललाई ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्िमको िानकारी प्राप् ि िएपभछ 
उपदफा (२) बमोस्िमको अस्पिालले त्यस्िो सङ्रभमिलाई सो 
अस्पिालमा प्रषेण गरी पठाउन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

संरचनात्मक व्यवस्था 
11. भनदेशक सभमभि: (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 

भनदान र उपचारको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनलाई प्रिावकारी 
रूपमा सञ् चालन गनन देहायबमोस्िमको कोभिड-१९ भनदेशक 
सभमभि रहनेछः- 

(क)  प्रधानमन्री        – अध्यि 

(ख)  उप प्रधानमन् री         – सदस्य 

(ग)  स्वास््य िथा िनसङ््या मन्री    – सदस्य 

(घ)  गहृ मन्री           – सदस्य  

(ङ)  अथन मन्री            – सदस्य  

(च)  उद्योग, वास्णज्य िथा आपूभिन  मन्री      –सदस्य          
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(छ) परराष्ट र मन्री            – सदस्य 

(ि)  मु् य सस्चव, नेपाल सरकार          – सदस्य 

(झ)  प्रधान सेनापभि           – सदस्य 

(ञ)  केन्रको प्रमखु   –सदस्य-सस्चव  

(२) भनदेशक सभमभिको बैठक आवश्यकिा अनसुार 
अध्यिले िोकेको भमभि, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(३) भनदेशक सभमभिको बैठकमा सम्बस्न्धि भनकायका 
अभधकारी वा ववषय ववज्ञलाई आमन्रण गनन सवकनेछ। 

(४) भनदेशक सभमभिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववभध 
सो सभमभिले भनधानरण गरेबमोस्िम हनुेछ।  

(५) भनदेशक सभमभिको सस्चवालय प्रधानमन्री िथा 
मस्न्रपररषद्को कायानलयमा रहनेछ। 

12. भनदेशक सभमभिको काम, किनव्य र अभधकारः भनदेशक सभमभिको 
काम, किनव्य र अभधकार देहायबमोस्िम हनुछेः–  

(क)  कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान 
र उपचारका लाभग नीभि, योिना र रणनीभि 
स्वीकृि गने, 

(ख)  कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान 
र उपचारका सम्बन्धमा सरुिा र आपूभिन 
व्यवस्था बनाइरा् न िथा बाह य सहयोग 
पररचालन गनन सम्बस्न्धि भनकायलाई 
आवश्यक भनदेशन ददन,े 

(ग) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान 
र उपचारसम्बन्धी कायनमा प्रदेश िथा 
स्थानीय िहबीच आवश्यक समन्वय गने र 
नीभिगि मागनदशनन गने, 
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(घ) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान 
र उपचार सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार िथा स्थानीय िहको िभूमका 
भनधानरण गने,  

(ङ) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान 
र उपचारसाँग सम्बस्न्धि िनुसकैु भनकाय, 
स ंस्था वा पदाभधकारीलाई आवश्यक भनदेशन 
ददने,  

(च) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान 
र उपचार सम्बन्धमा आवश्यक अन्य भनणनय 
गने। 

13. कोभिड-१९ सङ् कट व्यवस्थापन केन्रः (१) कोभिड-१९ को 
रोकथाम, भनयन् रण, भनदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहि, 
भछटोछररिो र प्रिावकारी बनाउन भनदेशक सभमभिको प्रत्यि 
भनदेशन र भनयन्रणमा रहने गरी एक कोभिड-१९ सङ् कट 
व्यवस्थापन केन्र रहनेछ। 

(२) नेपाल सरकारले भनयिु गरेको व्यस्िले केन्रको 
प्रमखुको रूपमा काम गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्िम भनयिु केन्रको प्रमखुको 
संयोिकत्वमा केन्रमा देहायका पदाभधकारीहरू रहनेछनः्- 

(क) नेपाल स्वास््य सेवाको बाह्रौं िहको 
अभधकृि,  

(ख) उपरथी, नेपाली सेना,  
(ग) प्रहरी अभिररि महाभनरीिक, नेपाल 

प्रहरी, 
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(घ) सशस्त्र प्रहरी अभिररि महाभनरीिक, 
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल,  

(ङ) सहसस्चव, गहृ मन्रालय,  

(च) सहसस्चव, उद्योग, वास्णज्य िथा आपूभिन 
मन्रालय । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोस्िमका पदाभधकारीले 
पूरा समय केन्रमा काम गनेछन।् 

(५) उपदफा (२) बमोस्िम भनयिु िएको केन्रको 
प्रमखु नेपाल सरकारले िोकेको अवभधसम्म बहाल रहनछे। 

(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िए 
िापभन केन्रको प्रमखुले प्रिावकारी रूपमा काम गनन नसकेमा 
नेपाल सरकारले िनुसकैु बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ। 

(७) केन्रको प्रमखुको पारररेणभमक, सेवाको अन्य शिन र 
सवुवधा नेपाल सरकारले नपेाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोवकददए बमोस्िम हनुेछ। 

(८) केन्रमा आवश्यकिा अनसुार भनिामिी सेवा, 
नेपाल स्वास््य सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल, नेपाल वा अन्य सरकारी सेवाका कमनचारी रहनेछन।् 
त्यस्िो कमनचारी केन्रको अनरुोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध 
गराउनेछ। 

(९) केन्रलाई आवश्यक पने अन्य प्राववभधक िथा 
सहयोगी कमनचारी करारमा रा् न सवकनेछ।  

(१०) केन्रलाई आवश्यक पने स्रोि साधन नेपाल 
सरकारले उपलब्ध गराउनछे। 

(११) केन्रको सस्चवालय प्रधानमन्री िथा 
मस्न्रपररषद्को कायानलयमा रहनेछ। 
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14. केन्रको काम, किनव्य र अभधकारः (१) केन्रको काम, किनव्य र 
अभधकार देहायबमोस्िम हनुछेः- 

(क) भनदेशक सभमभिको भनणनय िथा यस 
अध्यादेशबमोस्िम नेपाल सरकारले 
िारी गरेको आदेशको कायानन्वयन गने 
वा गराउन,े 

(ख) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन् रण, 
भनदान र उपचारको व्यवस्थापनमा 
देस्खएका समस्याको पवहचान गरी 
समस्या समाधान गने वा गराउने, 

(ग) कायनयोिना बनाई कायानन्वयन गने वा 
गराउने, 

(घ) बहिेुरीय गभिववभध सञ् चालनका लाभग 
प्रदेश सरकार, स्थानीय िह, सम्बस्न्धि 
मन्रालय, भनकाय िथा 
सरोकारवालासाँग समन्वय गने,  

(ङ) गनुासो समाधान गने, 
(च) औषधी, अस्क्सिन, स्वास््य सामग्री, 

उपकरण, अन्य उपचार सामग्री, खाद्य 
सामग्री  िथा अत्यावश्यक वस्ि ु वा 
सेवाको आपूभिनमा देस्खएका समस्या 
समाधान गरी सहि आपूभिनको व्यवस्था 
भमलाउन,े 

(छ) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 
भनदान र उपचारका लाभग प्राप् ि स्रोि, 
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साधन िथा सामग्रीको पररचालन 
गराउन सहिीकरण गने,  

(ि) नेपाल सरकारले िोकेका अन्िरानस्ष्ट रय 
सीमा नाकामा सङ्रभमिको पवहचान, 

क्वारेस्न्टन, आइसोलेसन केन्र, होस्ल्डङ 
सेन्टर लगायिका सेवा ववस्िार गरी 
सञ् चालन गनन लगाउन,े 

(झ) सङ्रभमिलाई उपचारको लाभग 
आवश्यकिा अनसुार स्वास््य संस्थामा 
परु् याउन वा त्यस्िो सङ्रभमि रहेको 
स्थानमा नै आवश्यक अस्क्सिन, औषधी 
िथा अन्य उपचारको व्यवस्था गनन 
लगाउन,े 

(ञ) खण्ड (झ) बमोस्िम सङ्रभमिको 
उपचार व्यवस्थाको लाभग आवश्यकिा 
अनसुार रिु प्रभिकायन टोली पररचालन 
गने, 

(ट) सङ्रभमि िई मतृ्य ु िएका व्यस्िको 
शव व्यवस्थापन गनन लगाउने, 

(ठ) कोभिड-१९ को सङ्रमणको 
अवस्थाको ववश् लेषण गरी अपनाउन ुपने 
रणनीभिको ववषयमा भनदेशक 
सभमभिलाई भसफाररस गने, 

(ड) केन्रीय अस्पिाल िथा अन्य कोभिड-
१९ अस्पिालसाँग समन्वय गने िथा  
वववरण प्राप् ि गने,  
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(ढ) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 

भनदान र उपचारसाँग सम्बस्न्धि िनुसकैु 
भनकाय वा संस्थाको अनगुमन िथा 
भनरीिण गने वा गराउने,  

(ण) नेपाल सरकार िथा भनदेशक सभमभिको 
भनदेशन बमोस्िमका अन्य कायन गने। 

(2) केन्रले कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 
भनदान र उपचार सम्बन्धी गनुासो िथा सूचना चौभबसै घण्टा 
सिलन गरी सम्बोधन गने प्रयोिनको लाभग कल सेन्टर र 
हटलाईनको व्यवस्था गनेछ। 

(३) केन्रले आफूले सम्पादन गनुन पने कायनको लाभग 
आवश्यकिा अनसुार कायनटोली बनाई पररचालन गनन सक्नेछ। 

(४) केन्रले आफूले गनुन पने कामको लाभग िनुसकैु 
भनकायका कमनचारी माग गरी पररचालन गनन सक्नेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्िम केन्रले माग गरेका 
कमनचारी उपलब्ध गराउन ुसम्बस्न्धि भनकायको किनव्य हनुेछ।  

(६) उपदफा (४) बमोस्िम कमनचारी उपलब्ध हनु 
नसकेमा केन्रले योग्यिा पगेुका व्यस्िको अन्िवानिान भलई वा 
अन्य संस्िप् ि प्रवरया अवलम्बन गरी करारमा भनयिु गनन 
सक्नेछ।  

(७) केन्रले भनदेशक सभमभि र भनदेशक सभमभिको 
अध्यि समि भनयभमि रूपमा प्रभिवेदन पेश गनुन पनेछ।  

15. रिु प्रभिकायन टोली पररचालन गनन सक्नेः (१) कोभिड-१९ को 
सङ् रमणको रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र उपचारका लाभग 
केन्रले केन्रीय अस्पिालसाँग समन्वय गरी कोभिड-१९ बाट 
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प्रिाववि िेरमा स्वास््यकमी सवहिको रिु प्रभिकायन टोली 
पररचालन गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्िम रिु प्रभिकायन टोली 
पररचालन गदान केन्रले मन्रालयसाँग समन्वय गरी िनुसकैु 
स्वास््य संस्थाका स्वास््यकमीलाई खटाउन सक्नेछ। 

16. प्रदेश भनदेशक सभमभि: (१) प्रदेशस्िरमा कोभिड-१९ को 
रोकथाम, भनयन् रण, भनदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहि, 
भछटोछररिो र प्रिावकारी बनाउन मु् यमन् रीको अध्यििामा 
प्रदेश सरकारले भनणनय गरेबमोस्िमको प्रदेश भनदेशक सभमभि 
रहनेछ। 

(२) प्रदेश भनदेशक सभमभिको काम किनव्य र अभधकार 
देहायबमोस्िम हनुेछ:- 

(क)  भनदेशक सभमभिबाट िएका भनणनय िथा 
यस अध्यादेशबमोस्िम िारी िएका 
मापदण्डको कायानन्वयन गने वा गराउने, 

(ख)  कायनयोिना बनाई कायानन्वयन गने वा 
गराउने,  

(ग)  भनदेशक सभमभि, मन् रालय, केन्र, केन्रीय 
अस्पिाल, स्िल्ला कोभिड व्यवस्थापन 
सभमभि, स्थानीय िह, स्थानीय प्रशासन र 
अन्य सम्बद्ध भनकायसाँग समन्वय गने र 
सूचना आदानप्रदान गने,  

(घ)  प्रदेशभिर रहेका कोभिड-१९ 
अस्पिाललाई स्रोि साधन िथा िनशस्ि 
उपलब्ध गराई प्रिावकारी रूपमा 
सञ् चालन गने व्यवस्था भमलाउने, 
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(ङ)  स्िल्ला कोभिड व्यवस्थापन सभमभिलाई 
सहयोग गने,  

(च)  प्रदेशस्िरमा समाधान हनु नसकेका ववषय 
भनदेशक सभमभिमा पेश गने।  

17. स्िल्ला कोभिड व्यवस्थापन सभमभि: (१) स्िल्लास्िरमा कोभिड-
१९ को रोकथाम, भनयन् रण, भनदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई 
सहि, भछटोछररिो र प्रिावकारी बनाउन प्रमखु स्िल्ला 
अभधकारीको संयोिकत्वमा स्िल्ला समन्वय अभधकारी, 
स्िल्लास्स्थि सरुिा भनकायका प्रमखु र स्िल्ला सदरमकुाममा 
रहेका सरकारी अस्पिालका प्रमखु रहेको स्िल्ला कोभिड 
व्यवस्थापन सभमभि रहनेछ।  

(२) स्िल्ला कोभिड व्यवस्थापन सभमभिले भनदेशक 
सभमभि, प्रदेश भनदेशक सभमभि िथा केन्रबाट िएका भनणनय िथा 
यस अध्यादेशबमोस्िम िारी िएका मापदण्ड कायानन्वयन गने वा 
गराउनेछ। 

18. सरुिा भनकाय पररचालनः (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, 

भनयन्रण, भनदान र उपचारका लाभग आवश्यकिा अनसुार सरुिा 
भनकाय पररचालन गररनेछ। 

 (२) नेपाल सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम, 

भनयन्रण, भनदान र उपचारका लाभग नेपाली सेना पररचालन गनन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्िम नेपाली सेना पररचालन गदान 
सामान्यियाः देहायको कामको लाभग पररचालन गररनेछः- 

(क)  क्वारेस्न्टन, आइसोलेशन िथा होस्ल्डङ 
सेन्टर व्यवस्थापन,  

(ख)  उद्धार, 
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(ग)  कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 

भनदान र उपचारको लाभग आवश्यक पने 
औषधी, स्वास््य सामग्री िथा स्वास््य 
उपकरणको आपिकालीन आपूभिन,  

(घ) सङ्रभमि िई मतृ्य ु िएका व्यस्िको 
शव व्यवस्थापन,  

(ङ)  नेपाल सरकारले िोकेका अन्य काम।  
(४) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र 

उपचारको लाभग प्रमखु स्िल्ला अभधकारीको आदेश बमोस्िम 
कुनै पभन स्थानमा प्रवेश गने िथा उपलब्ध िनुसकैु व्यस्ि वा 
संस्थाको साधन र स्रोि अभिलेख राखी उपयोग गने अभधकार 
सरुिा भनकायलाई हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोस्िम कुनै व्यस्ि वा संस्थाको 
साधन र स्रोि उपयोग गरेकोमा सोको िरपाई त्यस्िो व्यस्ि वा 
संस्थालाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

कसूर िथा सिाय 

19. कसूर िथा सिाय: (१) कसैले यो अध्यादेश बमोस्िमको कुनै 
काम गनन बाधा अवरोध भसिनना गरेमा एक वषनसम्म कैद वा 
पााँच लाख रुपैयााँसम्म िररबाना वा दवैु सिाय हनुेछ।  

(२) कसैले यो अध्यादेश बमोस्िम िारी िएको 
मापदण्डको पालना नगरेमा छ मवहनासम्म कैद वा िीन लाख 
रुपैयााँसम्म िररबाना वा दवैु सिाय हनुेछ।  
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20. नेपाल सरकार वादी हनुेः दफा १९ बमोस्िमको कसूर सम्बन्धी 
मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ र त्यस्िो मदु्दा मलुकुी फौिदारी 
कायनववभध संवहिा, २०७४ को अनसूुची-१ मा परेको माभननेछ। 

21. िररबाना गनन सक्ने: (१) यस अध्यादेशबमोस्िम ददइएको आदेश 
उल्लङ् घन गरेमा प्रमखु स्िल्ला अभधकारीले ित्काल 
देहायबमोस्िम िररबाना गनन सक्नेछः- 

(क)  कुनै व्यस्िले उल्लङ् घन गरेकोमा एक 
लाख रुपैयााँसम्म, 

(ख)  कुनै संस्थाले उल्लङ् घन गरेकोमा पााँच 
लाख रुपैयााँसम्म। 

(२) कसैले देहायबमोस्िमको कायन गरे गराएमा 
सरुिाकमीले देहायबमोस्िम ित्काल िररबाना गनेछ:- 

(क) मास्क नलगाई सावनिभनक स्थलमा 
आवििावि गरेमा पटकैवपच्छे एक सय 
रुपैयााँ, 

(ख)  माभनसको आवििाविमा रोक लगाइएको 
वा भनयन्रण गररएको अवस्थामा सोको 
उल्लङ् घन गनेलाई पटकैवपच्छे दईु सय 
रुपैयााँ, 

(ग)  सवारी साधनको आवििाविमा रोक 
लगाएको अवस्थामा सम्बस्न्धि 
अभधकारीको अनमुभिभबना वा 
सरुिाकमीलाई सूचना नददई वा भबरामी 
ओसारपसार गने अवस्थामा बाहेक सवारी 
साधन चलाएमा पटकैवपच्छे दईु पाङ् ग्र े
सवारी साधन िए दईु हिार रुपैयााँ र 
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अन्य सवारी साधन िए  पााँच हिार 
रुपैयााँ । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोस्िमको सवारी 
साधन सरुिाकमीले भनस्श् चि समयसम्म भनयन् रणमा भलनछे ।  

22. बन्द गनन आदेश ददन सक्नेः यस अध्यादेश ववपरीिको काम गने 
संस्था वा व्यवसायलाई यस पररच्छेदमा उल्लेख िएको सिायको 
अभिररि प्रमखु स्िल्ला अभधकारीले छ मवहनासम्मको लाभग बन्द 
गनन आदेश ददन सक्नेछ।  

23. मदु्दा हेने र पनुरावेदन सनु् ने अभधकारी: (१) दफा १९ 
बमोस्िमको कसूरसम्बन्धी मदु्दाको कारबाही र वकनारा प्रमखु 
स्िल्ला अभधकारीले गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्िम प्रमखु स्िल्ला अभधकारीले 
गरेको भनणनय वा दफा २१ बमोस्िम प्रमखु स्िल्ला अभधकारीले 
गरेको िररबाना वा दफा २२ बमोस्िम प्रमखु स्िल्ला 
अभधकारीले ददएको आदेश उपर स्चत्त नबझु्ने पिले पैंिीस 
ददनभिर सम्बस्न्धि स्िल्ला अदालिमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ।  

24. वविागीय सिाय हनुेः यस अध्यादेशको पालना नगने, 
स्िम्मेवारीबाट पस्न्छन,े काममा वढलाससु्िी गने, आफ्नो पदीय 
दावयत्व समयमा भनवानह नगने वा यस अध्यादेश ववपरीि कायन 
गने कमनचारीलाई स्िम्मेवारीबाट ित्काल मिु गरी प्रचभलि 
कानूनबमोस्िम वविागीय सिाय हनुेछ।  

25. प्रचभलि कानूनबमोस्िम सिाय गनन बाधा नपनेः यस अध्यादेश 
बमोस्िमको कायन प्रचभलि कानून बमोस्िम कसूर हनुे रहेछ िन े
त्यस्िो कानूनबमोस्िम कारबाही र सिाय गनन यस अध्यादेशको 
व्यवस्थाले बाधा पारेको माभनन ेछैन। 
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पररच्छेद-६ 
ववववध 

26. खररद प्रवरया: (१) खररद सम्बन्धी प्रचभलि कानूनमा िनुसकैु 
कुरा लेस्खएको िए िापभन प्रचभलि कानून बमोस्िमको प्रवरया 
अवलम्बन गदान कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन् रण, भनदान र 
उपचारमा बाधा पने वा माभनसको िीउ ज्यान िोस्खममा पने 
देस्खएमा ित्काल आवश्यक पने औषधी, अस्क्सिन, स्वास््य 
सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वविरक, आभधकाररक 
भबरेिा वा अन्िरानस्ष्ट रय संस्थासाँग सोझै खररद गनन सवकनछे।  

(२) उपदफा (१) बमोस्िम ित्काल खररद गनुन पने 
औषधी, अस्क्सिन, स्वास््य सामग्री, उपकरण वा खोप मलुकुभिर 
पयानप् ि मारामा उपलब्ध हनु नसक्ने िएमा अभधकारप्राप् ि 
अभधकारीले आफैं  वा ववदेशस्स्थि नेपाली कुटनीभिक 
भनयोगमाफन ि ्सोझै खररद गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्िम सोझै खररद गने 
सामग्रीको स्पेभसवफकेशन र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृि 
गरेबमोस्िम हनुेछ।  

(४) यस दफाबमोस्िम खररद गदान नेपाल सरकारले 
आवश्यकिा अनसुार िमानि भबना अग्रीम ििुानी गनन वा 
कायनसम्पादन िमानि छुट ददन सक्नेछ। 

(५) खररद सम्बन्धी प्रचभलि कानूनमा िनुसकैु कुरा 
लेस्खएको िए िापभन यस अध्यादेश बमोस्िम गररने खररद 
प्रवरयालाई भछटो सम्पन् न गननका लाभग सम्बस्न्धि सावनिभनक 
भनकायको प्रमखुले प्रचभलि कानूनमा खररद प्रवरयाका सम्बन्धमा 
िोवकएको समयावभध कम गनन सक् नेछ। 
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(६) यस अध्यादेश बमोस्िम खररद कायन गदान खररद 
सम्बन्धी प्रचभलि कानून बमोस्िमको खररद गरुुयोिना वा वावषनक 
खररद योिना बनाउन आवश्यक पने छैन।  

(७) प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहले कोभिड-१९ को 
रोकथाम, भनयन् रण, भनदान र उपचारका लाभग आवश्यक पने 
औषधी, अस्क्सिन, स्वास््य सामग्री, उपकरण वा खोप खररद गदान 
उपदफा (३) बमोस्िम नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको 
स्पेभसवफकेशनबमोस्िम र दररेटमा नबढ्ने गरी सम्बस्न्धि 
उत्पादक, वविरक, आभधकाररक भबरेिासाँग सोझै खररद गनन 
सक्नेछ। 

(८) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन् रण, भनदान र 
उपचारका लाभग आवश्यक पने औषधी, स्वास््य सामग्री, उपकरण 
वा खोप खररद गनन मन्रालय अन्िगनि नेपाल स्वास््य सेवाको 
कम्िीमा एघारौं िहको अभधकृि रहने गरी एक छुटै्ट खररद 
इकाइ रहनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोस्िमको अभधकृिले यस दफा 
बमोस्िमको खररद सम्बन्धी कायन गनेछ र खररद इकाइको लाभग 
आवश्यक पने अन्य िनशस्ि मन्रालयले उपलव्ध गराउनेछ । 

(१०) प्रचभलि कानूनमा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िए 
िापभन कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन् रण, भनदान र उपचारका 
लाभग यस अध्यादेशबमोस्िम खररद गररएकोमा प्रचभलि 
खररदसम्बन्धी कानूनबमोस्िम निएको िनी प्रश् न उठाउन पाइन े
छैन। 

27. कोषः (१) कोभिड-१९ को सङ्रमणको रोकथाम, भनयन्रण, 

भनदान र उपचारका लाभग एउटा छुटै्ट कोष  रहनेछ। 
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(२) उपदफा (1) बमोस्िमको कोषमा देहाय 
बमोस्िमको रकम रहने छनः्- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि रकम, 

(ख) कुनै सङ्घ संस्था वा व्यस्िबाट दान, दािव्य 
वा उपहार स्वरूप प्राप् ि रकम, 

(ग) ववदेशी सरकार, व्यस्ि वा अन्िरानस्ष्ट रय सङ्घ 
संस्थाबाट सहयोग, अनदुान वा ऋण 
स्वरूप प्राप् ि रकम, 

(घ)  अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप् ि रकम। 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोस्िमको रकम 
प्राप् ि गनुनअस्घ नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको स्वीकृभि भलन ु
पनेछ। 

(४) कोषको सञ् चालन भनदेशक सभमभिले िोकेबमोस्िम 
केन्रले गनेछ।  

(५) कोषको रकम कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 

भनदान र उपचार सम्बन्धी कामका लाभग प्रयोग गररनेछ। 

(६) कोषको रकम भनयभमि प्रशासभनक कायनको लाभग 
खचन गररने छैन। 

(७) कोषको लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट हनुछे।  

(८) कोषको सञ् चालन गने अभधकारीले कोषको आय 
व्ययको प्रभिवदेन ियार गरी भनदेशक सभमभिसमि पेश गनुन 
पनेछ। 

(९) नेपाल सरकारले संवि ्२०७६ साल चैि ९ गिेको 
भनणनयबमोस्िम स्थापना गरेको कोरोना सङ्रमण रोकथाम, 

भनयन्रण िथा उपचार कोषमा रहेको रकम यो अध्यादेश प्रारम्ि 
िएपभछ यस दफा बमोस्िमको कोषमा िम्मा गररनेछ।  
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(१०) उपदफा (९) बमोस्िम रकम िम्मा गदान सो 
कोषमा िम्मा िएको र खचन िएको रकमको वववरण ियार गरी 
अभिलेख रा् न ुपनेछ।  

28. अनगुमन: (१) आपि ्कालमा हनुसक्ने कालोबिारी भनयन्रण 
िथा यस अध्यादेशबमोस्िम िारी िएको आदेश कायानन्वयनको 
लाभग मन्रालय, गहृ मन्रालय, उद्योग, वास्णज्य िथा आपूभिन 
मन्रालय िथा प्रमखु स्िल्ला अभधकारीले िनुसकैु उद्योग वा 
व्यवसायको अनगुमन गनन सक्नेछ। 

(२) यस अध्यादेशबमोस्िम अनगुमन गदान िनुसकैु 
स्थानमा प्रवेश गनन र िााँच गनन सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्िम िााँच गदान कृभरम अिाव 
भसिनना गरी आवश्यकिा िन्दा बढी सामान राखेको, अवभध 
समाप् ि िएको औषधी वा सामान राखेको वा भबरी वविरण 
गरेको वा भनधानररि मूल्य िन्दा बढी मूल्यमा औषधी वा सामान 
भबरी गरेको पाइएमा त्यस्िो औषधी वा सामान िफि गरी 
प्रचभलि कानूनबमोस्िम कारबाही गररनेछ।  

29. सूचना सावनिभनक गनेः (१) यस अध्यादेशबमोस्िम कोभिड-१९ 
को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र उपचारका लाभग िए गरेका 
काम कारबाही सम्बन्धी सूचना सम्बस्न्धि भनकायले भनयभमि 
रूपमा सावनिभनक गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िए 
िापभन स्वास््य संवेदनशीलिा, आपूभिन व्यवस्था, व्यस्िको 
स्वास््य गोपनीयिाको कारणले सावनिभनक गनन नभमल्ने सूचना 
सावनिभनक गररन ेछैन। 

30. सवुवधा ददन सक्नेः (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 

भनदान र उपचारसाँग सम्बस्न्धि सामग्री उत्पादन वा आपूभिन गने 
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व्यस्ि वा संस्थालाई नेपाल सरकारले ववशेष सवुवधा ददन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्िमको सामग्री उत्पादन वा 
आपूभिन गने व्यस्ि वा संस्थालाई नेपाल सरकारले त्यस्िो सामग्री 
उत्पादन वा आपूभिन गदान लाग्ने कर, महसलु वा दस्िरु छुट ददन 
सक्नेछ। 

(3) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोस्िमको सामग्री 
उत्पादन, आपूभिन र भबरी वविरणलाई सहि र सरुस्िि बनाउन 
आवश्यक सरुिाको व्यवस्था भमलाउनेछ।  

31. स्वास््यकमीको सरुिा: कसैले कोभिड-१९ को रोकथाम, 

भनयन्रण, भनदान र उपचारको काममा कायनरि स्वास््यकमीलाई 
दवु्यनवहार गरेमा, हािपाि गरेमा वा स्वास््य संस्था िोडफोड 
गरेमा त्यस्िो व्यस्िलाई प्रचभलि कानूनबमोस्िम सिाय हनुेछ। 

32. सेवा गनुनपने: (१) सावनिभनक पदमा रहे वा नरहेको िनुसकैु 
व्यस्िलाई नेपाल सरकारले भनिको योग्यिा र िमिा अनसुारको 
काममा लगाउने गरी आह् वान गनन सक्नेछ। त्यसरी आह् वान 
गररएको व्यस्िको योग्यिा र िमिा अनसुारको काम गनुन 
भनिको किनव्य हनुेछ। यसरी काममा लगाइएको व्यस्िलाई 
भनिको कामको प्रकृभि अनसुार नेपाल सरकारले िोकेबमोस्िमको 
मनाभसब पारररेणभमक उपलब्ध गराइनेछ।  

(२) अवकाशप्राप् ि स्चवकत्सक िथा अन्य 
स्वास््यकमीलाई कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र 
उपचारको काममा लगाउन े गरी बोलाउन सवकनछे। यसरी 
बोलाइएको स्चवकत्सक िथा स्वास््यकमीले आफ् नो योग्यिा 
अनसुार अभनवायन सेवा गनुनपनेछ। यसरी काममा लगाउाँदा भनिले 
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खाइपाइ आएको भनवृस्त्तिरण वा अन्य सवुवधाका अभिररि भनि 
अवकाश हुाँदाको पदको हालको पारररेणभमक र सवुवधा उपलब्ध 
गराइनेछ।   

(३) अध्ययन भबदामा रहेका स्चवकत्सक िथा अन्य 
स्वास््यकमीलाई समेि कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 

भनदान र उपचारको काममा लगाउन सवकनेछ। भनिले त्यसरी 
गरेको सेवा अवभध भनिले अध्ययन पश् चाि ् गनुनपने अभनवायन 
सेवाको अवभधमा गणना गररनेछ।   

(४) आपि ्कालको अवभधिर कोभिड-१९ को रोकथाम, 

भनयन्रण, भनदान र उपचारमा संलग् न स्चवकत्सक िथा अन्य 
स्वास््यकमीको स्वेस्च्छक अवकाश स्वीकृि गररने छैन। 

(५) आपि ्काल अवभधिर स्चवकत्सक िथा अन्य 
स्वास््यकमीको भबरामी भबदा, प्रसिुी भबदा, प्रसिुी स्याहार भबदा, 
वकररया भबदा र पररवारको सदस्य ववरामी परी भनि आफैं ले 
स्याहार ससुार गनुनपने अवस्थामा आवश्यक पने भबदा बाहेक 
अन्य भबदा सामान्यिया िीन ददनिन्दा बढीको भबदा स्वीकृि 
गररने छैन। 

33. िनस्वास््य भनरीिक पररचालन गनेः कोभिड-१९ को रोकथाम, 

भनयन्रण, भनदान र उपचारको लाभग मन्रालयले स्थानीय 
प्रशासनको समन्वयमा काम गने गरी नेपालिर आवश्यक 
सङ््यामा िनस्वास््य भनरीिकको व्यवस्थापन गरी पररचालन 
गनन वा गराउन सक्नछे।  

34. ववज्ञको सहयोग भलन सक्नेः मन्रालयले कोभिड-१९ को 
रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र उपचारसम्बन्धी काम र िोस्खम 
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ववश् लेषणका लाभग सम्बस्न्धि ववज्ञको सझुाव र सहयोग भलन 
सक्नेछ। 

35. करारमा भनयसु्ि गनन सक्नेः कोभिड-१९ को भनदान र 
उपचारको लाभग थप िनशस्ि आवश्यक परेमा मन्रालयले 
सम्बस्न्धि ववषयको योग्यिा पगेुका व्यस्िहरू मध्येबाट 
अन्िवानिान भलई वा अन्य संस्िप् ि प्रवरया अवलम्बन गरी करारमा 
भनयिु गनन सक्नेछ। 

36. म्याद, हदम्याद वा अवभध बढाउन सक्नेः दफा ३ बमोस्िम 
आपि ्काल घोषणा िएको वा दफा ४ बमोस्िमको आदेश िारी 
िई कायानलय वा यािायािका साधन बन्द िएको कारण प्रचभलि 
कानून बमोस्िमको म्याद, हदम्याद वा अवभध गसु्िन े अवस्था 
िएमा नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
त्यस्िो म्याद, हदम्याद वा अवभध बढाउन सक्नेछ। 

37. असल भनयिले गरेकोमा बचाउ: यस अध्यादेश बमोस्िम 
अभधकारप्राप् ि व्यस्िले आफ्नो किनव्य पालन गदान असल 
भनयिले कुनै काम कारबाही गरेकोमा भनिलाई कुनै कानूनी 
कारबाही गनन वा मदु्दा चलाउन सवकने छैन। 

38. मापदण्ड िारी गनन सक्ने: मन् रालयले भनदेशक सभमभिले स्वीकृि 
गरेको नीभि, योिना र रणनीभिको अधीनमा रही देहायका 
ववषयमा मापदण्ड बनाई िारी गनन सक् नेछ:-  

(क) क्वारेस्न्टन, आइसोलेसन िथा होस्ल्डङ सेन्टर 
व्यवस्थापन, 

(ख)  कोभिड-१९ अस्पिालको सञ् चालन, 
िनशस्ि िथा िौभिक साधनको व्यवस्थापन, 

(ग)  सङ्रभमिको भनदान र उपचार व्यवस्थापन,  
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(घ) कोभिड-१९ को रोकथाम र  
भनयन्रणसम्बन्धी स्वास््य मापदण्ड।  

39. पालना गनुन पनेः यस अध्यादेशबमोस्िम िारी िएको आदेश, 
नीभि, योिना, रणनीभि िथा मापदण्ड प्रदेश सरकार, स्थानीय 
िह, स्वास््य संस्था, स्वास््यकमी लगायि सम्बस्न्धि सबै 
भनकाय, संस्था, पदाभधकारी िथा व्यस्िले पालना गनुन पनेछ।  

40. आदेश कायम रहनेः यो अध्यादेश प्रारम्ि हनु ुअस्घ कोभिड-१९ 
को रोकथाम, भनयन्रण, भनदान र उपचारका लाभग प्रचभलि 
कानूनबमोस्िम िारी िएका आदेश अको व्यवस्था निएसम्म 
कायम नै रहनेछन।् 

41. यसै अध्यादेशबमोस्िम हनुेः कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्रण, 

भनदान र उपचारका सम्बन्धमा यस अध्यादेशमा लेस्खएको िभि 
ववषयमा यसै अध्यादेशबमोस्िम हनुेछ। 

42. भनस्ष्टरय हनु:े नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन 
गरेको भमभिदेस्ख यो अध्यादेश स्वि: भनस्ष्टरय हनुेछ। 

 

 
 

 


