नेपाल सरकार
स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय

कोरोना भार्इरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललार्इ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धी
आदे श, २०७७
प्रस्तावना: कोरोना भार्रस (कोभभड-१९) को सं क्रमणको पहिचान, रोकथाम, भनयन्त्रण र उपचारमा सं लग्न
भनजी, गैरसरकारी¸ सिकारी, तथा सामुदाहयक अस्पताललार्इ कोरोना शंकास्पद तथा सं क्रभमत भबरामीको
उपचार गदाइ लागेको खचइ बापत नेपाल सरकारले प्रदान गने अनुदान रकमलार्इ व्यवस्स्थत गनइ वाञ्छनीय
भएकोले ¸
सं क्रामक रोग ऐन¸ २०२० को दफा २ ले ददएको अभधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे िायको
आदे श जारी गरे को छ।
१.

सं स्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आदे शको नाम "कोरोना भार्इरस (कोभभड-१९) को सं क्रमणको
उपचार बापत अस्पतालिरूलार्इ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धी आदे श, २०७७" रिेको छ ।
(२) यो आदे श नेपाल राजपरमा प्रकाशन भएको भमभतदे स्ख प्रारम्भ िुनछ
े ।

२.

पररभाषा: भबषय वा प्रसं गले अको अथइ नलागेमा यस आदे शमा,(क)

"अस्पताल" भन्नाले कोभभड-१९ को सं क्रमणको उपचारका लाभग मन्त्रालयमा
सूस्चकृत भएका सरकारी अस्पताल बािेकका भनजी, गैरसरकारी, सिकारी, तथा
सामुदाहयक अस्पताल सम्झनु पछइ ।

(ख)

"अनुदान" भन्नाले कोभभड-१९ का शंकास्पद तथा पुहि भएका भबरामीको उपचार गरे
बापत अस्पताललाई यस आदे श बमोस्जम उपलव्ध गरार्ने अनुदान रकम सम्झनु
पछइ ।

(ग)

"कोभभड-१९" भन्नाले SARS-COV-2 भार्रसले गने सं क्रमणबाट माभनसलार्इ िुने रोग
सम्झनु पछइ ।

(ङ)

"भबरामी"

भन्नाले

कोभभड-१९

को

सं क्रमणको

शंका

लाभग

अस्पतालले

आईसोले सनमा भनाइ गरी उपचार गरे का वा कोभभड-१९ को सं क्रमणको पुहि भई
अस्पतालमा भनाइ भई उपचार गराएका भबरामी सम्झनु पछइ ।
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(च)

"मन्त्रालय" भन्नाले स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय सम्झनु पछइ ।

(छ)

"लागत रकम" भन्नाले भबरामीलाई उपचार गदाइ लाग्ने प्रभतव्यक्ती खचइ भनी
मन्त्रालयले भनधाइरण गरे को रकम सम्झनु पछइ ।

(ज) "हवभाग" भन्नाले स्वास््य सेवा हवभाग सम्झनु पछइ ।
३.

उपचार सम्बन्त्धी व्यवस्था: (१) कोभभड-१९ को शंकास्पद भबरामीको पहिचान, रोकथाम, भनयन्त्रण
तथा उपचार सम्भव भएसम्म सरकारी अस्पतालबाटै गररनेछ र सरकारी अस्पतालबाट मार सेवा
उपलब्ध गराउन नसहकने अवस्थामा सरकारी अस्पताल बािेकका भनजी, गैर सरकारी, सिकारी तथा
सामुदाहयक लगायतका अस्पतालबाट उपचार सेवा प्रदान गने व्यवस्था भमलाउन सहकनेछ ।
(२) सरकारी अस्पताल वा भनजी, गैरसरकारी, सिकारी वा सामुदाहयक अस्पतालबाट
कोभभड-१९ को सं क्रमणको उपचार भन:शुल्क रुपमा गररनेछ ।

४.

अनुदान उपलब्ध गरार्ने: (१) कोभभड-१९ का सं क्रभमत तथा आशंहकत भबरामीलाई उपचार गरे
बापतको लागत रकम त्यस्तो उपचार गने दफा ६ बमोस्जम सूस्चकृत अस्पताललाई अनुदानको रुपमा
उपलव्ध गराईनेछ ।
(२) अनुदान रकम अस्पतालले कोभभड-१९ का सं क्रभमत भबरामीलाई उपचार गररसकेपभछ
सोधभनाइ स्वरुप एकमुष्ठ रुपमा हवभागबाट उपलब्ध गरार्नेछ ।

५.

लागत रकमको भनधाइरण: (१) कोभभड-१९ को शंकास्पद तथा पुहि भएका भबरामीलाई उपचार गदाइ
लाग्ने प्रभत भबरामी लागत रकम नेपाल सरकारले भनधाइरण गरे बमोस्जम िुनेछ।
(२) लागत रकम भनधाइरण गदाइ मन्त्रालयले सम्बस्न्त्धत हवशेषज्ञसँग परामशइ गनइ सक्नेछ ।
(३) लागत रकम भनधाइरण गदाइ उपचारमा सं लग्न जनशस्क्तलाई प्रदान गररने तलब भत्ता
लगायतको सेवा सुहवधा तथा स्थायी तथा खेर नजाने र पुन: प्रयोग गररने स्वास््य सामाग्री तथा
औजार उपकरणको लागत समावेश गररने छै न ।
(४) लागत रकम भनधाइरण गदाइ कोभभड-१९ को शंकास्पद तथा पहिचान भईसकेका
भबरामीलाई उपचार गनइ प्रयोग िुने औषभध, एकपटक प्रयोग गरे पश्चात पुनः प्रयोग गनइ नभमल्ने
स्वास््य सामाग्री तथा भनाइ भएका भबरामीलाई उपलब्ध गरार्एको खाना खचइ समावेश गनुइ पनेछ ।

६.

अस्पताल सूचीकृत गने: (१) कोभभड-१९ को शंकास्पद तथा पहिचान भईसकेका भबरामीलाई उपचार
गने प्रयोजनका लाभग अस्पतालको जनशक्ति, पर्
ू वाधवर िथव अन्य क्षमिवकव दृक्टिले सक्षम दे खिएकव
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अस्पताललाई काठमाडौं उपत्यकाको िकमा मन्त्रालयले र उपत्यका बाहिरको िकमा सम्बस्न्त्धत
प्रदे शको सामास्जक हवकास मन्त्रालयले सूचीकृत गनेछ।
(२) मन्त्रालय र सम्बस्न्त्धत प्रदे शको सामास्जक हवकास मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोस्जम
सूस्चकृत भएको व्यिोरा सम्बस्न्त्धत अस्पताललाई जानकारी गराई सावइजभनक गनुइ पनेछ ।
(३) मन्त्रालय र सम्बस्न्त्धत प्रदे शको सामास्जक हवकास मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोस्जम
सूस्चकृत भएको अस्पतालको हववरण अद्यावभधक गरी राख्नु पनेछ।
७.

अनुदान प्राप्त गने प्रकृया: (१) यस आदे श बमोस्जमको अनुदान प्राप्त गनइ सूस्चकृत अस्पतालले
आवश्यक भबल भरपाई सं लग्न गरी सोधभनाइका लाभग अनुसूची-१ बमोस्जमको ढाँचामा काठमाडौ
उपत्यकाको िकमा हवभाग समि र प्रदे शको िकमा सम्बस्न्त्धत प्रदे शको सामास्जक हवकास
मन्त्रालयले तोकेको भनकाय समि भनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) प्रदे शमा सूस्चकृत अस्पतालले यस आदे श बमोस्जमको अनुदान प्राप्त गने सम्बन्त्धमा
सम्बस्न्त्धत प्रदे शको सामास्जक हवकास मन्त्रालयले भनणइय गरे बमोस्जम िुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोस्जम सोधभनाइ दाभबको लाभग भनवेदन ददँदा उपचाररत भबरामी भडस्चाजइ
भएको तीन महिनाभभर ददईसक्नु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोस्जमको भनवेदन हवभाग समि प्राप्त िुन आएमा भनवेदकले पेश गरे को
हववरण दठक भए, नभएको यहकन गरी हववरण दठक र आभधकारीक दे स्खएमा हवभागले अनुदान रकम
उपलव्ध गराउन भनणइय गनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले स्खएको भए तापनी हवभागले आवश्यक दे खेमा
अस्पतालले पेश गरे को हववरण एहकन गनइ स्थलगत भनरीिण गनइ वा सम्बस्न्त्धत हवज्ञ वा कमइचारीबाट
जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।
(६) उपत्यका भभरका अस्पतालको िकमा हवभागले र प्रदे शको िकमा सामास्जक हवकास
मन्त्रालयले तोकेको भनकायले सम्बस्न्त्धत अस्पताललाई अनुदान रकम भुक्तानी

८.

गनेछ ।

अनुदान रकमको भुक्तानी: (१) हवभागले अनुदान रकमको भुक्तानीको लाभग आवश्यक पने एकमुि
रकम माग गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ र मन्त्रालयले त्यस्तो रकम भनकासाका लाभग अथइ
मन्त्रालयमा ले स्ख पठाउने छ । प्रदे शको िकमा सम्बस्न्त्धत प्रदे श सरकारले भनणइय गरे बमोस्जम
िुनेछ ।

3

(२) हवभागबाट अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी भनणइय गरे को भमभतले एक महिना भभर
अस्पतालिरुलाई अनुदान बापतको रकम एकमुष्ठ सोधभनाइ भुक्तानी गनुइ पनेछ ।
(३) अनुदान रकम अस्पतालको बैंक खाता माफइत भुक्तानी गनुइ पनेछ ।
(४) अनुदान उपलब्ध गराउँदा वस्तुगत सिायता वा उपलब्ध सियोगलार्इ कट्टा गरी बाँकी
रकम मार भुक्तानी गनुइ पनेछ ।
(५) भबभागमा प्राप्त रकमबाट भुक्तानी गनइ नपुग भएमा हवभागले मन्त्रालय माफइत अथइ
मन्त्रालयमा रकम माग गरी पठाउनु पनेछ ।
(६) उपदफा (१) र (५) बमोस्जम रकम माग भई आएमा अथइ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध
गराउनेछ ।
९.

अनुगमन गने: यस आदे श बमोस्जमको कायइको अनुगमन मन्त्रालयले गनेछ ।

१०.

मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गने: यस आदे शको कायाइन्त्वयन गदाइ कुनै बाधा अड्काउ परे मा
मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।
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अनुसूची -१
दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्त्धत
अनुदान रकम प्राप्त गनइ ददने भनवेदनको ढाँचा
श्री ........................,

भमभत: .......................
भबषय: अनुदान रकम भुक्तानी बारे ।

उपरोक्त सम्बन्त्धमा यो अस्पताल कोभभड-१९ को सं क्रमणको शंका तथा
पुहि

भएका

भबरामीलाई

उपचार गनइका

लाभग

कोरोना

भार्इरस

कोभभड-१९ सं क्रमणको

(कोभभड-१९) को

उपचार

बापत

अस्पतालिरूलार्इ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धी आदे श, २०७७ बमोस्जम सूस्चकृत भएको अस्पताल िो
। यस अस्पतालले भमभत २०७.।..।.. दे स्ख भमभत ................. सम्ममा दे िायका हववरणका जम्मा ....
जना भबमारीलाई उपचार गरे को िुँदा सो बापत कोरोना भार्इरस (कोभभड-१९) को उपचार बापत
अस्पतालिरूलार्इ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धी आदे श, २०७७ बमोस्जम यस अस्पतालले पाउनु पने
अनुदान रकम रु. ..................... ।- (...........................) उपलब्ध गराई ददनु िुन आवश्यक भबल
भरपाई सहितका कागजातिरु यसै भनवेदन साथ सं लग्न गरी यो भनवेदन पेश गरे को छु ।
(क) सं क्रमण पुहििुन ु पूव इ आईसोलेसनमा रास्ख उपचार गररएका भबरामीको हववरण ।
क्र.सं .

भबरामीको नाम, थर र भबरामीको
ठे गाना

भनाइ भमभत

भडस्चाजइ भमभत

फोन नं.

प्रदान गरीएको स्वास््य
सेवाको सं स्िप्त हववरण

(ख) संक्रमण पुहि भए पश्चात डेभडकेटे ड वाडइ वा आईभसयूमा रास्ख उपचार गररएका भबरामीको हववरण ।
क्र.सं .

भबरामीको नाम, थर र भबरामीको
ठे गाना

भनाइ भमभत

फोन नं.

भडस्चाजइ भमभत

प्रदान गरीएको स्वास््य
सेवाको सं स्िप्त हववरण

अस्पतालको छाप
भनवेदक
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