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कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको अध्यादे श, २०७८
राजपत्रमा प्रकाशशत भमभत
२०७८/०२/०६
प्रस्तावना: ववश्विर महामारीको रूपमा फैभिएको कोभिड-१९ को सङ्रमण नेपािमा तीब्र रूपमा
बढ्दै गएको सन्दिनमा सोको रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारसम्बन्धी कायनिाई एकीकृत र
व्यवशस्थत रुपमा सञ्चािन गननका िाभग तत्काि कानूनी व्यवस्था गनन आवश्यक िएको र हाि
सङ्घीय सं सदको अभधवेशन निएकोिे,
नेपािको सं ववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोशजम मशन्त्रपररषद्को भसफाररसमा
राष्टरपभतबाट यो अध्यादे श जारी िएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारशम्िक
1.

संशिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस अध्यादे शको नाम “कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन
अध्यादे श, २०७८” रहेको छ।
(२) यो अध्यादे श तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ।

2.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस अध्यादे शमा,–
(क) "आपतकाि" िन्नािे दफा ३ बमोशजम घोषणा गररएको कोभिड-१९
स्वास््य आपतकाि सम्झनु पछन।
(ख)

"केन्र"

िन्नािे

दफा

१३

बमोशजमको

कोभिड-१९ सङ्कट

व्यवस्थापन केन्र सम्झनु पछन।
(ग)

"केन्रीय

अस्पताि"

िन्नािे

दफा

६

बमोशजमको

कोभिड-१९

युभनफाइड केन्रीय अस्पताि सम्झनु पछन।
(घ)

"कोभिड-१९" िन्नािे सासन-कोि-२ र सोको नयााँ िेररयन्टसवहतको
िाइरसिे गने सङ्रमणबाट माभनसिाइन हुने रोग सम्झनु पछन।
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(ङ)

"कोभिड÷१९ अस्पताि" िन्नािे कोभिड÷१९ को भनदान र उपचार
गने स्वास््य सं स्था सम्झनु पछन।

(च)

“भनदे शक सभमभत” िन्नािे दफा ११ बमोशजमको कोभिड-१९ भनदे शक
सभमभत सम्झनु पछन।

(छ) “मन्त्रािय” िन्नािे

नेपाि सरकारको स्वास््य

तथा जनसङ््या

मन्त्रािय सम्झनु पछन।
(ज)

“सङ्रभमत” िन्नािे कोभिड-१९ बाट सङ्रभमत व्यशि सम्झनु
पछन।

(झ)

"स्वास््य सं स्था" िन्नािे नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय
तहबाट सञ्चाभित सरकारी अस्पताि, प्रचभित कानून बमोशजम
स्थापना िएका वा अनुमभत प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहे का गैरसरकारी
अस्पताि,

भनजी

अस्पताि,

सहकारी

अस्पताि,

गैरनाफामूिक

अस्पताि, सामुदावयक अस्पताि, शशिण अस्पताि वा अन्य स्वास््य
सं स्था सम्झनु पछन।
पररच्छे द-२
स्वास््य आपतकाि
3.

कोभिड-१९ स्वास््य आपतकाि घोषणा गनन सक्ने: (१) कोभिड-१९ को सङ्रमणको
कारण जनस्वास््यमा गम्िीर प्रिाव परे मा वा पनन सक्ने दे शखएमा सोको रोकथाम,
भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका िाभग नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी नेपाििर वा नेपािको कुनै स्थानमा िागू हुने गरी कोभिड-१९ स्वास््य आपतकाि
घोषणा गनन सक्नेछ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोशजम

आपतकाि

घोषणा

गदान

नेपाि

सरकारिे

दे हायबमोशजम गनन वा गराउन सक्नेछः(क) स्वास््य सं स्थािाई सङ्रभमतको भनदान र उपचार गनन िगाउने,
(ख) आवश्यकता अनुसार स्वास््य सं स्था भनयन्त्रणमा भिई सञ्चािन गने
वा गराउने,
(ग)

जुनसुकै स्वास््य सं स्थामा कायनरत शचवकत्सक वा स्वास््यकमीिाई
कोभिड-१९ को भनदान र उपचारको काममा िगाउने,

(घ)

नेपाि

सरकार,

प्रदे श

सरकार,

स्थानीय

तह

वा

प्रचभित

कानूनबमोशजम स्थावपत शशिण सं स्था, प्रभतष्टठान, बोडन, सं स्थान,
सरकारी स्वाभमत्वका कम्पनी वा अन्य सावनजभनक सं स्था वा भनकायमा
कायनरत जनशशि, सवारी साधन, िवन, सं रचना वा अन्य िौभतक
साधन कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारमा
िगाउने,
(ङ)

आवश्यकता

अनुसार

सरकारी,

सावनजभनक,

भनजी,

सहकारी,

सामुदावयक वा गैरसरकारी स्वाभमत्वमा रहे को जग्गा, िवन, सं रचना र
सवारी साधनको अभििेख राखी प्रयोग गने,
(च) सरकारी, सावनजभनक, भनजी, सहकारी, सामुदावयक, वा गैरसरकारी
सं स्थाबाट उत्पादन ववतरण वा भबरी गने औषधी, स्वास््य सामग्री
तथा उपकरण भनयन्त्रणमा भिई प्रयोग र ववतरणको व्यवस्था गने वा
गराउने,
(छ) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका िाभग
आवश्यक अन्य काम गने।
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(३) उपदफा (१) बमोशजम घोषणा िएको आपतकाि दे हायको अवस्थामा नेपाि
सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हटाउन सक्नेछ:
(क)

सङ्रमण दर घटे मा,

(ख) स्वास््य सं स्थामा पचास प्रभतशतिन्दा बढी शय्या खािी हुन
आएमा,
(ग)

सङ्रमणको नयााँ िेररयन्टको स्वरुप नदे शखएमा, वा

(घ)

अन्य

जोशखम

ववश्लेषणको

आधारमा

आपतकाि

कायम

राख्न

आवश्यक नदे शखएमा ।
4.

बन्द गनन वा भनयशन्त्रत रूपमा सञ्चािन गनन आदे श ददन सक्नेः आपतकाि घोषणा िएमा
वा कोभिड-१९ को सङ्रमणका कारण जनस्वास््यमा जोशखम दे शखई त्यस्तो जोशखम
ववश्िे षणको आधारमा आवश्यक ठानेमा नेपाि सरकारिे अत्यावश्यक सेवा बाहेक
दे हायका भनकाय, संस्था वा वरयाकिाप केही समयको िाभग बन्द गनन वा भनशश्चत
मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चािन गनन आदे श ददन सक्नेछः(क)

माभनसको आवत जावत,

(ख) हवाई, स्थि तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चािन,
(ग)

अन्तरानशष्टरय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन,

(घ)

सरकारी, सावनजभनक, भनजी, सहकारी, सामुदावयक वा गैरसरकारी
कायानिय, शशिण सं स्था वा अन्य सं स्था सञ्चािन,

(ङ)

ु , मेिा, महोत्सव, जात्रा जस्ता िीडिाड हुने
सिा, सम्मेिन, जुिस
वरयाकिाप,

(च)

भसनेमा हि, पाटी प्यािे स, डान्सबार, रे ष्टटु रेण्ट, दोहोरी, नाचघर, क्िब,
हे ल्थ क्िब, शजम खाना, शस्वभमङ पुि, फुटसि, खेिकुद सञ्चािन,
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(छ) हाट बजार, सवपङ मि, भडपाटनमेण्टि स्टोर, पसि तथा बजार
सञ्चािन,
(ज)

धाभमनक अनुष्टठान, धाभमनक स्थिमा हुने वरयाकिाप,

(झ)

नामकरण

सं स्कार,

वववाह,

मृत्यु

सं स्कार

जस्ता

सांस्कृभतक

वरयाकिाप,
(ञ)

माभनस वा सवारी साधनको आवागमन हुने वा िीडिाड हुने अन्य
वरयाकिाप।

5.

प्रभतकायन अभधकारी मुकरर गनन सक्ने: (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र
उपचारका िाभग नेपाि सरकारिे सम्बशन्धत शजल्िाका प्रमुख शजल्िा अभधकारीिाई
प्रभतकायन अभधकारी मुकरर गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रभतकायन अभधकारी मुकरर िएकोमा प्रमुख शजल्िा
अभधकारीिे सम्बशन्धत शजल्िाभित्र दफा ४ बमोशजमको आदे श गनन सक्नेछ।
(३) प्रभतकायन अभधकारीको काम, कतनव्य र अभधकार दे हायबमोशजम हुनेछः(क)

पैदि वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको स्वास््य जााँच गनन
िगाउने,

(ख)

खण्ड (क) बमोशजम जााँच गदान कुनै यात्रु सङ्रभमत िएको शङ्का
िागेमा त्यस्तो यात्रुिाई अस्पताि पठाउने वा अन्य स्थानमा
अिग गरी रा्न िगाउने,

(ग)

आवश्यकता अनुसार जुनसुकै सङ्घ सं स्था, शशिण सं स्था, उद्योग,
सावनजभनक स्थि, सिा हि, पाटी प्यािे स, होटे ि, सामुदावयक िवन,
यातायातका साधनको उपयोग र पररचािन गने वा गराउने।

(४) प्रभतकायन अभधकारीिे यस अध्यादे शबमोशजम जारी िएका मापदण्ड, आदे श
तथा भनदे शक सभमभतको भनणनय कायानन्वयन गनुन वा गराउनु पनेछ।
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(५) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारको िाभग प्रभतकायन
अभधकारीिे आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अभधकारको समेत
प्रयोग गनन सक्नेछ।

पररच्छे द-३
केन्रीय अस्पताि
6.

कोभिड-१९ युभनफाइड केन्रीय अस्पताि सञ्चािन गनेः (१) सङ्रभमतको भनदान र
उपचारको काम एकीकृत रूपमा सञ्चािन र व्यवस्थापन गनन वीर अस्पताि कोभिड-१९
युभनफाइड केन्रीय अस्पतािको रूपमा रहनेछ।
(२) केन्रीय अस्पतािको सञ्चािन मन्त्राियिे गनेछ।
(३) मन्त्राियिे केन्रीय अस्पतािको प्रमुख प्रशासकीय अभधकारीको रूपमा
भनजामती सेवाको राजपत्रावित प्रथम रेणे णी वा नेपाि स्वास््य सेवाको कम्तीमा एघार
तहको अभधकृत वा वररष्टठ शचवकत्सकिाई खटाउन वा भनयुि गनन सक्नेछ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोशजम

भनयुि

हुने

प्रमुख

प्रशासकीय

अभधकारीको

पारररेणभमक, सुववधा तथा से वाका शतन नेपाि सरकारिे भनधानरण गरे बमोशजम हुनेछ।
(५) उपदफा (३) बमोशजम भनयुि प्रमुख प्रशासकीय अभधकारी मन्त्राियिे
तोकेको अवभधसम्म बहाि रहनेछ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापभन प्रमुख प्रशासकीय
अभधकारीिे प्रिावकारी रूपमा काम गनन नसकेमा मन्त्राियिे जुनसुकै बखत पदबाट
हटाउन सक्नेछ।
(७) केन्रीय अस्पतािको िाभग आवश्यक पने सङ्गठन सं रचना र जनशशि
मन्त्राियिे भनधानरण गरे बमोशजम हुनेछ।
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(८) केन्रीय अस्पतािको िाभग आवश्यक जनशशि र साधन स्रोत मन्त्राियिे
उपिब्ध गराउनेछ।
(९) केन्रीय अस्पताििे सम्बशन्धत प्रदे श सरकारसाँग आवश्यक समन्वय गरी
प्रदे शशस्थत

सङ्घीय

वा

प्रादे शशक

अस्पताििाई

कोभिड÷१९

युभनफाइड

प्रादे शशक

अस्पताि तोकी सञ्चािन गनन वा गराउन सक्नेछ।
(१०) उपदफा (९) बमोशजमको कोभिड÷१९ युभनफाइड प्रादे शशक अस्पतािको
काम, कतनव्य र अभधकार तथा सञ्चािन कायनववभध केन्रीय अस्पताििे भनधानरण
गरे बमोशजम हुनेछ।
7.

केन्रीय अस्पताििे प्रदान गने सेवा: केन्रीय अस्पताििे कोभिड÷१९ को भनदान र
उपचारका िाभग दे हायको सेवा सञ्चािन गनेछ:÷
(क)

कोभिड-१९ शस्रभनङ शक्िभनक, वफिर शक्िभनक तथा परामशन सेवा,

(ख)

कोभिड-१९ प्रयोगशािा परीिण तथा रे भडयो इमेशजङ जस्ता अन्य
डायग्नोशस्टक सेवा,

(ग)

सङ्रभमतको

उपचार

व्यवस्थापन

(अशक्सजनसवहत

आइसोिे सन,

एच.डी.यु., आइ.सी.यु.),

8.

(घ)

टे भिमेभडभसन, कि सेन्टर, होम आइसोिे सनको फिोअप,

(ङ)

एम्बुिेन्स तथा केन्रीय प्रेषण सेवा,

(च)

आकशस्मक सेवा,

(छ)

फामे सी सेवा।

केन्रीय अस्पतािको काम, कतनव्य र अभधकार: यस अध्यादे शमा अन्यत्र उशल्िशखत काम,
कतनव्य र अभधकारका अभतररि केन्रीय अस्पतािको अन्य काम, कतनव्य र अभधकार
दे हायबमोशजम हुनेछः-
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(क) सङ्रभमतको दै भनक त्याङ्कका आधारमा अस्पताि िनान गरी
ाँ िन गरी स्वास््य सं स्थािाई तयारी
उपचार गनुन पने भबरामीको आक
अवस्थामा रा्न िगाउने,
(ख)

शय्या खािी िएका स्वास््य सं स्थामा सङ्रभमतको िनानका िाभग
आवश्यक समन्वय गने र आवश्यकता अनुसार भनदे शन ददने,

(ग)

कोभिड-१९ अस्पतािको अनुगमन गरी सोको आधारमा आवश्यक
पृष्टठपोषण र सबिीकरण गने,

(घ)

जुनसुकै स्वास््य सं स्थािाई कोभिड-१९ अस्पतािको रूपमा सञ्चािन
गनन आदे श ददने,

(ङ)

मन्त्राियसाँग

समन्वय

गरी

आवश्यक

िौभतक

पूवानधार,

औषधी,

अशक्सजन, स्वास््य सामग्री, उपकरण, अन्य आवश्यक सामग्री र
जनशशिको व्यवस्थापन तथा पररचािन गने,
(च)

उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना एकीकृत रूपमा सङ्किन गरी
सोको ववश्िेषणका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गने वा कोभिड-१९
अस्पताििाई भनदे शन ददने,

(छ) कोभिड-१९ अस्पतािमा उपचार गने भबरामीको ववद्युतीय अभििे ख
रा्ने र रा्न िगाउने,
(ज)

केन्रीय अस्पतािको िाभग आवश्यक पने औषधी, अशक्सजन, स्वास््य
सामग्री, उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री खररद गने,

(झ)

कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारको िाभग
आवश्यक पने उपचार सम्बन्धी प्रोटोकि जारी गने,

(ञ)

कोभिड÷१९ अस्पतािको िाभग आवश्यक जनशशि, स्वास््य सामग्री,
ाँ िन गरी आवश्यक
उपकरण, शय्या िगायतका पूवानधारको आक
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व्यवस्था गनन कोभिड÷१९ अस्पताििाई भनदे शन ददने र सोको िाभग
आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गने।
9.

एकीकृत उपचार प्रणािी: (१) केन्रीय अस्पताििे कोभिड-१९ को उपचारको िाभग
एकीकृत उपचार प्रणािीको स्थापना र सञ्चािन गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको एकीकृत उपचार प्रणािीको प्रयोजनको िाभग
केन्रीय अस्पताििे कोभिड÷१९ अस्पतािको दे हायको वववरण अद्यावभधक गरी रा्नु
पनेछः(क)

सङ्रभमतको उपचार गने िमता,

(ख)

िौभतक पूवानधार, औषधी, अशक्सजन, स्वास््य सामग्री, उपकरण, अन्य
आवश्यक सामग्री र जनशशिको वववरण तथा सोको पयानप्तता,

(ग)

उपचाररत सङ्रभमतको सङ््या,

(घ)

उपचार िई भडस्चाजन िएका सङ्रभमतको सङ््या,

(ङ)

प्रेषण गररएका सङ्रभमतको सङ््या,

(च)

उपचारको रममा मृत्यु िएका सङ्रभमतको सङ््या।

(३) कोभिड-१९ अस्पताििे भनयभमत रूपमा उपदफा (२) बमोशजमको वववरण
केन्रीय अस्पताििाई उपिब्ध गराउनु पनेछ।
(४) यस दफाबमोशजम एकीकृत उपचार प्रणािीको िाभग केन्रीय अस्पताििे
ववद्युतीय अभििेख रा्नु पनेछ।
10.

एकद्वार प्रेषण प्रणािी सञ्चािन गने: (१) केन्रीय अस्पताििे एकीकृत उपचार प्रणािी
माफनत सङ्रभमतको भनदान र उपचारका िाभग कोभिड÷१९ अस्पतािसाँग समन्वय गरी
एकद्वार प्रेषण प्रणािी स्थापना गरी कायानन्वयन गनेछ।
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(२) कोभिड÷१९ अस्पताििे भनदान वा उपचारको िाभग अस्पतािमा आएका
सङ्रभमतको भनदान वा उपचार गनन नसक्ने िएमा सोको जानकारी केन्रीय अस्पताििाई
ददनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको जानकारी प्राप्त िएमा केन्रीय अस्पताििे अन्य
कोभिड÷१९ अस्पतािको समन्वयमा त्यस्तो सङ्रभमतको उपचारको व्यवस्थापन गरी
त्यसको जानकारी अस्पताििाई ददनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोशजमको जानकारी प्राप्त िएपभछ उपदफा (२) बमोशजमको
अस्पताििे त्यस्तो सङ्रभमतिाई सो अस्पतािमा प्रेषण गरी पठाउनु पनेछ।
पररच्छे द-४
सं रचनात्मक व्यवस्था
11.

भनदे शक सभमभत: (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारको
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन गनन दे हायबमोशजमको
कोभिड-१९ भनदे शक सभमभत रहनेछः(क) प्रधानमन्त्री

– अध्यि

(ख)

उप प्रधानमन्त्री

– सदस्य

(ग)

स्वास््य तथा जनसङ््या मन्त्री

– सदस्य

(घ)

गृह मन्त्री

– सदस्य

(ङ) अथन मन्त्री

– सदस्य

(च)

–सदस्य

उद्योग, वाशणज्य तथा आपूभतन मन्त्री

(छ) परराष्टर मन्त्री

– सदस्य

(ज)

मु्य सशचव, नेपाि सरकार

– सदस्य

(झ)

प्रधान सेनापभत

– सदस्य
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(ञ)

केन्रको प्रमुख

–सदस्य-सशचव

(२) भनदे शक सभमभतको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यििे तोकेको भमभत,
समय र स्थानमा बस्नेछ।
(३) भनदे शक सभमभतको बैठकमा सम्बशन्धत भनकायका अभधकारी वा ववषय
ववज्ञिाई आमन्त्रण गनन सवकनेछ।
(४) भनदे शक सभमभतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववभध सो सभमभतिे भनधानरण
गरे बमोशजम हुनेछ।
(५) भनदे शक सभमभतको सशचवािय प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायानियमा
रहनेछ।
12.

भनदे शक सभमभतको काम, कतनव्य र अभधकारः भनदे शक सभमभतको काम, कतनव्य र अभधकार
दे हायबमोशजम हुनेछः–
(क) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका िाभग नीभत,
योजना र रणनीभत स्वीकृत गने,
(ख) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका सम्बन्धमा
सुरिा र आपूभतन व्यवस्था बनाइरा्न तथा बाहय सहयोग पररचािन
गनन सम्बशन्धत भनकायिाई आवश्यक भनदे शन ददने,
(ग)

कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारसम्बन्धी कायनमा
प्रदे श तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गने र नीभतगत
मागनदशनन गने ,

(घ) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचार सम्बन्धमा
नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहको िूभमका भनधानरण
गने,
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(ङ)

कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारसाँग सम्बशन्धत
जुनसुकै भनकाय, संस्था वा पदाभधकारीिाई आवश्यक भनदे शन ददने,

(च) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचार सम्बन्धमा
आवश्यक अन्य भनणनय गने।
13.

कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्रः (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान
र उपचारसम्बन्धी कामिाई सहज, भछटोछररतो र प्रिावकारी बनाउन भनदे शक सभमभतको
प्रत्यि भनदे शन र भनयन्त्रणमा रहने गरी एक कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्र
रहनेछ।
(२) नेपाि सरकारिे भनयुि गरे को व्यशििे केन्रको प्रमुखको रूपमा काम
गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम भनयुि केन्रको प्रमुखको सं योजकत्वमा केन्रमा
दे हायका पदाभधकारीहरू रहनेछनः(क)

नेपाि स्वास््य सेवाको बाह्र तहको अभधकृत,

(ख)

उपरथी, नेपािी सेना,

(ग)

प्रहरी अभतररि महाभनरीिक, नेपाि प्रहरी,

(घ)

सशस्त्र प्रहरी अभतररि महाभनरीिक, सशस्त्र प्रहरी बि, नेपाि,

(ङ)

सहसशचव, गृह मन्त्रािय,

(च)

सहसशचव, उद्योग, वाशणज्य तथा आपूभतन मन्त्रािय ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजमका पदाभधकारीिे पूरा समय केन्रमा काम
गनेछन।
(५) उपदफा (२) बमोशजम भनयुि िएको केन्रको प्रमुख नेपाि सरकारिे
तोकेको अवभधसम्म बहाि रहनेछ।
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(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िे शखएको िए तापभन केन्रको प्रमुखिे
प्रिावकारी रूपमा काम गनन नसकेमा नेपाि सरकारिे जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन
सक्नेछ।
(७) केन्रको प्रमुखको पारररेणभमक, सेवाको अन्य शतन र सुववधा नेपाि सरकारिे
नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकददए बमोशजम हुनेछ।
(८) केन्रमा आवश्यकता अनुसार भनजामती सेवा, नेपाि स्वास््य सेवा, नेपािी
सेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बि, नेपाि वा अन्य सरकारी से वाका कमनचारी
रहनेछन। त्यस्तो कमनचारी केन्रको अनुरोधमा नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराउनेछ।
(९) केन्रिाई आवश्यक पने अन्य प्राववभधक तथा सहयोगी कमनचारी करारमा
रा्न सवकनेछ।
(१०)

केन्रिाई

आवश्यक

पने

स्रोत

साधन

नेपाि

सरकारिे

उपिब्ध

गराउनेछ।
(११) केन्रको सशचवािय प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायानियमा रहनेछ।
14.

केन्रको काम, कतनव्य र अभधकारः (१) केन्रको काम, कतनव्य र अभधकार दे हायबमोशजम
हुनेछः(क)

भनदे शक सभमभतको भनणनय तथा यस अध्यादे शबमोशजम नेपाि
सरकारिे जारी गरे को आदे शको कायानन्वयन गने वा गराउने,

(ख)

कोभिड-१९

को

रोकथाम,

भनयन्त्रण,

भनदान

र

उपचारको

व्यवस्थापनमा दे शखएका समस्याको पवहचान गरी समस्या समाधान
गने वा गराउने,
(ग)

कायनयोजना बनाई कायानन्वयन गने वा गराउने,
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(घ)

बहुिेत्रीय गभतववभध सञ्चािनका िाभग प्रदे श सरकार, स्थानीय
तह, सम्बशन्धत मन्त्रािय, भनकाय तथा सरोकारवािासाँग समन्वय
गने,

(ङ)

गुनासो समाधान गने,

(च)

औषधी, अशक्सजन, स्वास््य सामग्री, उपकरण, अन्य उपचार सामग्री,
खाद्य सामग्री
दे शखएका

तथा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको आपूभतनमा

समस्या

समाधान

गरी

सहज

आपूभतनको

व्यवस्था

भमिाउने,
(छ)

कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका िाभग
प्राप्त स्रोत, साधन तथा सामग्रीको पररचािन गराउन सहजीकरण
गने,

(ज)

नेपाि सरकारिे तोकेका अन्तरानशष्टरय सीमा नाकामा सङ्रभमतको
पवहचान, क्वारे शन्टन, आइसोिे सन केन्र, होशल्डङ सेन्टर िगायतका
सेवा ववस्तार गरी सञ्चािन गनन िगाउने,

(झ)

सङ्रभमतिाई उपचारको िाभग आवश्यकता अनुसार स्वास््य
सं स्थामा पुर्याउन वा त्यस्तो सङ्रभमत रहे को स्थानमा नै
आवश्यक अशक्सजन, औषधी तथा अन्य उपचारको व्यवस्था गनन
िगाउने,

(ञ)

खण्ड (झ) बमोशजम सङ्रभमतको उपचार व्यवस्थाको िाभग
आवश्यकता अनुसार रतु प्रभतकायन टोिी पररचािन गने,

(ट)

सङ्रभमत िई मृत्यु िएका व्यशिको शव व्यवस्थापन गनन
िगाउने,
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(ठ)

कोभिड-१९ को सङ्रमणको अवस्थाको ववश्िे षण गरी अपनाउनु
पने रणनीभतको ववषयमा भनदे शक सभमभतिाई भसफाररस गने,

(ड)

केन्रीय अस्पताि तथा अन्य कोभिड-१९ अस्पतािसाँग समन्वय
गने तथा

(ढ)

वववरण प्राप्त गने,

कोभिड-१९

को

रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान

र

उपचारसाँग

सम्बशन्धत जुनसुकै भनकाय वा सं स्थाको अनुगमन तथा भनरीिण
गने वा गराउने,
(ण)

नेपाि सरकार तथा भनदे शक सभमभतको भनदे शन बमोशजमका अन्य
कायन गने।

(2) केन्रिे कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचार सम्बन्धी
गुनासो तथा सूचना चौभबसै घण्टा सििन गरी सम्बोधन गने प्रयोजनको िाभग कि सेन्टर
र हटिाईनको व्यवस्था गनेछ।
(३) केन्रिे आफूिे सम्पादन गनुन पने कायनको िाभग आवश्यकता अनुसार
कायनटोिी बनाई पररचािन गनन सक्नेछ।
(४) केन्रिे आफूिे गनुन पने कामको िाभग जुनसुकै भनकायका कमनचारी माग
गरी पररचािन गनन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम केन्रिे माग गरे का कमनचारी उपिब्ध गराउनु
सम्बशन्धत भनकायको कतनव्य हुनेछ।
(६) उपदफा (४) बमोशजम कमनचारी उपिब्ध हुन नसकेमा केन्रिे योग्यता
पुगेका व्यशिको अन्तवानतान भिई वा अन्य सं शिप्त प्रवरया अविम्बन गरी करारमा
भनयुि गनन सक्नेछ।
(७) केन्रिे भनदे शक सभमभत र भनदे शक सभमभतको अध्यि समि भनयभमत रूपमा
प्रभतवेदन पेश गनुन पनेछ।
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15.

रतु प्रभतकायन टोिी पररचािन गनन सक्नेः (१) कोभिड-१९ को सङ्रमणको रोकथाम,
भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका िाभग केन्रिे केन्रीय अस्पतािसाँग समन्वय गरी कोभिड१९ बाट प्रिाववत िेत्रमा स्वास््यकमी सवहतको रतु प्रभतकायन टोिी पररचािन गरन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम रतु प्रभतकायन टोिी पररचािन गदान केन्रिे
मन्त्राियसाँग

समन्वय

गरी

जुनसुकै

स्वास््य

सं स्थाका

स्वास््यकमीिाई

खटाउन

सक्नेछ।
16.

प्रदे श भनदे शक सभमभत: (१) प्रदे शस्तरमा कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र
उपचारसम्बन्धी कामिाई

सहज, भछटोछररतो र

प्रिावकारी बनाउन

मु्यमन्त्रीको

अध्यितामा प्रदे श सरकारिे भनणनय गरे बमोशजमको प्रदे श भनदे शक सभमभत रहनेछ।
(२) प्रदे श भनदे शक सभमभतको काम कतनव्य र अभधकार दे हायबमोशजम हुनेछ:(क)

भनदे शक सभमभतबाट िएका भनणनय तथा यस अध्यादे शबमोशजम जारी
िएका मापदण्डको कायानन्वयन गने वा गराउने,

(ख)

कायनयोजना बनाई कायानन्वयन गने वा गराउने,

(ग)

भनदे शक सभमभत, मन्त्रािय, केन्र, केन्रीय अस्पताि, शजल्िा कोभिड
व्यवस्थापन सभमभत, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र अन्य सम्बद्ध
भनकायसाँग समन्वय गने र सूचना आदानप्रदान गने,

(घ)

प्रदे शभित्र

रहे का

कोभिड-१९

अस्पताििाई

स्रोत

साधन

तथा

जनशशि उपिब्ध गराई प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन गने व्यवस्था
भमिाउने,
(ङ)

शजल्िा कोभिड व्यवस्थापन सभमभतिाई सहयोग गने,

(च)

प्रदे शस्तरमा समाधान हुन नसकेका ववषय भनदे शक सभमभतमा पेश
गने।
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17.

शजल्िा कोभिड व्यवस्थापन सभमभत: (१) शजल्िास्तरमा कोभिड-१९ को रोकथाम,
भनयन्त्रण, भनदान र उपचारसम्बन्धी कामिाई सहज, भछटोछररतो र प्रिावकारी बनाउन
प्रमुख शजल्िा अभधकारीको सं योजकत्वमा शजल्िा समन्वय अभधकारी, शजल्िाशस्थत सुरिा
भनकायका प्रमुख र शजल्िा सदरमुकाममा रहे का सरकारी अस्पतािका प्रमुख रहे को
शजल्िा कोभिड व्यवस्थापन सभमभत रहनेछ।
(२) शजल्िा कोभिड व्यवस्थापन सभमभतिे भनदे शक सभमभत, प्रदे श भनदे शक सभमभत
तथा केन्रबाट िएका भनणनय तथा यस अध्यादे शबमोशजम जारी िएका मापदण्ड
कायानन्वयन गने वा गराउनेछ।

18.

सुरिा भनकाय पररचािनः (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका
िाभग आवश्यकता अनुसार सुरिा भनकाय पररचािन गररनेछ।
(२) नेपाि सरकारिे कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका
िाभग नेपािी सेना पररचािन गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम नेपािी सेना पररचािन गदान सामान्यतयाः दे हायको
कामको िाभग पररचािन गररनेछः(क)

क्वारे शन्टन, आइसोिे शन तथा होशल्डङ सेन्टर व्यवस्थापन,

(ख) उद्धार,
(ग)

कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारको िाभग
आवश्यक पने औषधी, स्वास््य सामग्री तथा स्वास््य उपकरणको
आपतकािीन आपूभतन,

(घ)

सङ्रभमत िई मृत्यु िएका व्यशिको शव व्यवस्थापन,

(ङ)

नेपाि सरकारिे तोकेका अन्य काम।

(४) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारको िाभग प्रमुख शजल्िा
अभधकारीको आदे श बमोशजम कुनै पभन स्थानमा प्रवेश गने तथा उपिब्ध जुनसुकै व्यशि
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वा सं स्थाको साधन र स्रोत अभििेख राखी उपयोग गने अभधकार सुरिा भनकायिाई
हुनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम कुनै व्यशि वा सं स्थाको साधन र स्रोत उपयोग
गरे कोमा सोको िरपाई त्यस्तो व्यशि वा सं स्थािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ।
पररच्छे द-५
कसूर तथा सजाय
19.

कसूर तथा सजाय: (१) कसै िे यो अध्यादे श बमोशजमको कुनै काम गनन बाधा अवरोध
भसजनना गरे मा एक वषनसम्म कैद वा पााँच िाख रुपैयााँसम्म जररबाना वा दुवै सजाय
हुनेछ।
(२) कसै िे यो अध्यादे श बमोशजम जारी िएको मापदण्डको पािना नगरे मा छ
मवहनासम्म कैद वा तीन िाख रुपैयााँसम्म जररवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

20.

नेपाि सरकार वादी हुनःे दफा १९ बमोशजमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाि सरकार वादी
ु ी फौजदारी कायनववभध सं वहता, २०७४ को अनुसूची-१ मा
हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुिक
परे को माभननेछ।

21.

जररबाना गनन सक्ने: (१) यस अध्यादे शबमोशजम ददइएको आदे श उल्िङ्घन गरे मा प्रमुख
शजल्िा अभधकारीिे तत्काि दे हायबमोशजम जररबाना गनन सक्नेछः(क)

कुनै व्यशििे उल्िङ्घन गरे कोमा एक िाख रुपैयााँसम्म,

(ख)

कुनै सं स्थािे उल्िङ्घन गरे कोमा पााँच िाख रुपैयााँसम्म।

(२) कसै िे दे हायबमोशजमको कायन गरे गराएमा सुरिाकमीिे दे हायबमोशजम
तत्काि जररबाना गनेछ:(क) मास्क निगाई सावनजभनक स्थिमा आवतजावत गरे मा पटकैवपच्छे
एक सय रुपैयााँ,

18

www.lawcommission.gov.np
(ख)

माभनसको आवतजावतमा रोक िगाइएको वा भनयन्त्रण गररएको
अवस्थामा सोको उल्िङ्घन गनेिाई पटकैवपच्छे दुई सय रुपैयााँ,

(ग)

सवारी साधनको आवतजावतमा रोक िगाएको अवस्थामा सम्बशन्धत
अभधकारीको अनुमभतभबना वा सुरिाकमीिाई सूचना नददई वा
भबरामी ओसारपसार गने अवस्थामा बाहे क सवारी साधन चिाएमा
पटकैवपच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन िए दुई हजार रुपैयााँ र अन्य
सवारी साधन िए

पााँच हजार रुपैयााँ ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोशजमको सवारी साधन सुरिाकमीिे भनशश्चत
समयसम्म भनयन्त्रणमा भिनेछ ।
22.

बन्द गनन आदे श ददन सक्नेः यस अध्यादे श ववपरीतको काम गने सं स्था वा व्यवसायिाई
यस पररच्छे दमा उल्िे ख िएको सजायको अभतररि प्रमुख शजल्िा अभधकारीिे छ
मवहनासम्मको िाभग बन्द गनन आदे श ददन सक्नेछ।

23.

मुद्दा हेने र पुनरावेदन सुन्ने अभधकारी: (१) दफा १९ बमोशजमको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको
कारबाही र वकनारा प्रमुख शजल्िा अभधकारीिे गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रमुख शजल्िा अभधकारीिे गरे को भनणनय वा दफा २१
बमोशजम प्रमुख शजल्िा अभधकारीिे गरे को जररबाना वा दफा २२ बमोशजम प्रमुख शजल्िा
अभधकारीिे ददएको आदे श उपर शचत्त नबुझ्ने पििे पैं तीस ददनभित्र सम्बशन्धत शजल्िा
अदाितमा पुनरावेदन गनन सक्नेछ।

24.

वविागीय सजाय हुनःे यस अध्यादे शको पािना नगने, शजम्मेवारीबाट पशन्छने, काममा
वढिासुस्ती गने, आफ्नो पदीय दावयत्व समयमा भनवानह नगने वा यस अध्यादे श ववपरीत
कायन गने कमनचारीिाई शजम्मेवारीबाट तत्काि मुि गरी प्रचभित कानूनबमोशजम
वविागीय सजाय हुनेछ।
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25.

प्रचभित कानूनबमोशजम सजाय गनन बाधा नपनेः यस अध्यादे श बमोशजमको कायन प्रचभित
कानून बमोशजम कसूर हुने रहेछ िने त्यस्तो कानूनबमोशजम कारबाही र सजाय गनन यस
अध्यादे शको व्यवस्थािे बाधा पारे को माभनने छै न।
पररच्छे द-६
ववववध

26.

खररद प्रवरया: (१) खररद सम्बन्धी प्रचभित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे शखएको िए तापभन
प्रचभित कानून बमोशजमको प्रवरया अविम्बन गदान कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण,
भनदान र उपचारमा बाधा पने वा माभनसको जीउ ज्यान जोशखममा पने दे शखएमा तत्काि
आवश्यक पने औषधी, अशक्सजन, स्वास््य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, ववतरक,
आभधकाररक भबरेता वा अन्तरानशष्टरय सं स्थासाँग सोझै खररद गनन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम तत्काि खररद गनुन पने औषधी, अशक्सजन, स्वास््य
ु भित्र पयानप्त मात्रामा उपिब्ध हुन नसक्ने िएमा
सामग्री, उपकरण वा खोप मुिक
अभधकारप्राप्त अभधकारीिे आफैं वा ववदे शशस्थत नेपािी कुटनीभतक भनयोगमाफनत सोझै
खररद गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम सोझै खररद गने सामग्रीको स्पेभसवफकेशन र
दररे ट नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे बमोशजम हुनेछ।
(४) यस दफाबमोशजम खररद गदान नेपाि सरकारिे आवश्यकता अनुसार जमानत
भबना अग्रीम ि ुिानी गनन वा कायनसम्पादन जमानत छु ट ददन सक्नेछ।
(५) खररद सम्बन्धी प्रचभित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे शखएको िए तापभन यस
अध्यादे श बमोशजम गररने खररद प्रवरयािाई भछटो सम्पन्न गननका िाभग सम्बशन्धत
सावनजभनक भनकायको प्रमुखिे प्रचभित कानूनमा खररद प्रवरयाका सम्बन्धमा तोवकएको
समयावभध कम गनन सक्नेछ।
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(६) यस अध्यादे श बमोशजम खररद कायन गदान खररद सम्बन्धी प्रचभित कानून
बमोशजमको खररद गुरुयोजना वा वावषनक खररद योजना बनाउन आवश्यक पने छै न।
(७) प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहिे कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण,
भनदान र उपचारका िाभग आवश्यक पने औषधी, अशक्सजन, स्वास््य सामग्री, उपकरण
वा

खोप

खररद

स्पेभसवफकेशन

गदान

उपदफा

बमोशजम

र

(३)

दररे टमा

बमोशजम
नबढ्ने

नेपाि

गरी

सरकारिे

सम्बशन्धत

स्वीकृत

उत्पादक,

गरे को
ववतरक,

आभधकाररक भबरेतासाँग सोझै खररद गनन सक्नेछ।
(८) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका िाभग आवश्यक
पने औषधी, स्वास््य सामग्री, उपकरण वा खोप खररद गनन मन्त्रािय अन्तगनत नेपाि
स्वास््य सेवाको कम्तीमा एघार तहको अभधकृत रहने गरी एक छु ट्टै खररद इकाइ
रहनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोशजमको अभधकृतिे यस दफा बमोशजमको खररद सम्बन्धी
कायन गनेछ र खररद इकाइको िाभग आवश्यक पने अन्य जनशशि मन्त्राियिे उपिव्ध
गराउनेछ ।
(१०) प्रचभित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे शखएको िए तापभन कोभिड-१९ को
रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका िाभग यस अध्यादे शबमोशजम खररद गररएकोमा
प्रचभित खररदसम्बन्धी कानूनबमोशजम निएको िनी प्रश्न उठाउन पाइने छै न।
27.

कोषः (१) कोभिड-१९ को सङ्रमणको रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका िाभग
एउटा छु ट्टै कोष रहनेछ।
(२) उपदफा (1) बमोशजमको कोषमा दे हाय बमोशजमको रकम रहने छनः(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै सङ्घ सं स्था वा व्यशिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरूप प्राप्त
रकम,
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(ग)

ववदे शी सरकार, व्यशि वा अन्तरानशष्टरय सङ्घ सं स्थाबाट सहयोग,
अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,

(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुअ
न शघ नेपाि
सरकार, अथन मन्त्राियको स्वीकृभत भिनु पनेछ।
(४) कोषको सञ्चािन भनदे शक सभमभतिे तोकेबमोशजम केन्रिे गनेछ।
(५) कोषको रकम कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचार सम्बन्धी
कामका िाभग प्रयोग गररनेछ।
(६) कोषको रकम भनयभमत प्रशासभनक कायनको िाभग खचन गररने छै न।
(७) कोषको िे खापरीिण महािेखा परीिकबाट हुनेछ।
(८) कोषको सञ्चािन गने अभधकारीिे कोषको आय व्ययको प्रभतवदे न तयार
गरी भनदे शक सभमभतसमि पेश गनुन पनेछ।
(९) नेपाि सरकारिे सं वत २०७६ साि चै त ९ गते को भनणनयबमोशजम स्थापना
गरे को कोरोना सङ्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचार कोषमा रहेको रकम यो
अध्यादे श प्रारम्ि िएपभछ यस दफा बमोशजमको कोषमा जम्मा गररनेछ।
(१०) उपदफा (९) बमोशजम रकम जम्मा गदान सो कोषमा जम्मा िएको र खचन
िएको रकमको वववरण तयार गरी अभििे ख रा्नु पनेछ।
28.

अनुगमन: (१) आपतकािमा हुनसक्ने कािोबजारी भनयन्त्रण तथा यस अध्यादे शबमोशजम
जारी िएको आदे श कायानन्वयनको िाभग मन्त्रािय, गृह मन्त्रािय, उद्योग, वाशणज्य तथा
आपूभतन मन्त्रािय तथा प्रमुख शजल्िा अभधकारीिे जुनसुकै उद्योग वा व्यवसायको अनुगमन
गनन सक्नेछ।
(२) यस अध्यादे शबमोशजम अनुगमन गदान जुनसुकै स्थानमा प्रवेश गनन र जााँच
गनन सवकनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोशजम जााँच गदान कृभत्रम अिाव भसजनना गरी आवश्यकता
िन्दा बढी सामान राखेको, अवभध समाप्त िएको औषधी वा सामान राखेको वा भबरी
ववतरण गरे को वा भनधानररत मूल्य िन्दा बढी मूल्यमा औषधी वा सामान भबरी गरे को
पाइएमा त्यस्तो औषधी वा सामान जफत गरी प्रचभित कानूनबमोशजम कारबाही गररनेछ।
29.

सूचना सावनजभनक गनेः (१) यस अध्यादे शबमोशजम कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण,
भनदान र उपचारका िाभग िए गरे का काम कारबाही सम्बन्धी सूचना सम्बशन्धत भनकायिे
भनयभमत रूपमा सावनजभनक गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे शखएको िए तापभन स्वास््य सं वेदनशीिता,
आपूभतन व्यवस्था, व्यशिको स्वास््य गोपनीयताको कारणिे सावनजभनक गनन नभमल्ने सूचना
सावनजभनक गररने छै न।

30.

सुववधा ददन सक्नेः (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारसाँग
सम्बशन्धत सामग्री उत्पादन वा आपूभतन गने व्यशि वा सं स्थािाई नेपाि सरकारिे ववशेष
सुववधा ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको सामग्री उत्पादन वा आपूभतन गने व्यशि वा
सं स्थािाई नेपाि सरकारिे त्यस्तो सामग्री उत्पादन वा आपूभतन गदान िाग्ने कर, महसुि
वा दस्तुर छु ट ददन सक्नेछ।
(3) नेपाि सरकारिे उपदफा (१) बमोशजमको सामग्री उत्पादन, आपूभतन र
भबरी ववतरणिाई सहज र सुरशित बनाउन आवश्यक सुरिाको व्यवस्था भमिाउनेछ।

31.

स्वास््यकमीको सुरिा: कसै िे कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारको
काममा कायनरत स्वास््यकमीिाई दुव्यनवहार गरे मा, हातपात गरे मा वा स्वास््य सं स्था
तोडफोड गरे मा त्यस्तो व्यशििाई प्रचभित कानूनबमोशजम सजाय हुनेछ।

32.

सेवा गनुप
न ने: (१) सावनजभनक पदमा रहे वा नरहे को जुनसुकै व्यशििाई नेपाि सरकारिे
भनजको योग्यता र िमता अनुसारको काममा िगाउने गरी आह्वान गनन सक्नेछ।

23

www.lawcommission.gov.np
त्यसरी आह्वान गररएको व्यशिको योग्यता र िमता अनुसारको काम गनुन भनजको
कतनव्य हुनेछ। यसरी काममा िगाइएको व्यशििाई भनजको कामको प्रकृभत अनुसार
नेपाि सरकारिे तोकेबमोशजमको मनाभसब पारररेणभमक उपिब्ध गराइनेछ।
(२) अवकाशप्राप्त शचवकत्सक तथा अन्य स्वास््यकमीिाई कोभिड-१९ को
रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारको काममा िगाउने गरी बोिाउन सवकनेछ। यसरी
बोिाइएको शचवकत्सक तथा स्वास््यकमीिे आफ्नो योग्यता अनुसार अभनवायन सेवा
गनुप
न नेछ। यसरी काममा िगाउाँदा भनजिे खाइपाइ आएको भनवृशत्तिरण वा अन्य
सुववधाका अभतररि भनज अवकाश हुाँदाको पदको हािको पारररेणभमक र सुववधा उपिब्ध
गराइनेछ।
(३) अध्ययन भबदामा रहे का शचवकत्सक तथा अन्य स्वास््यकमीिाई समेत
कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारको काममा िगाउन सवकनेछ।
भनजिे त्यसरी गरे को सेवा अवभध भनजिे अध्ययन पश्चात गनुप
न ने अभनवायन सेवाको
अवभधमा गणना गररनेछ।
(४) आपतकािको अवभधिर कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र
उपचारमा सं िग्न शचवकत्सक तथा अन्य स्वास््यकमीको स्वेशच्छक अवकाश स्वीकृत
गररने छै न।
(५) आपतकाि अवभधिर शचवकत्सक तथा अन्य स्वास््यकमीको भबरामी भबदा,
प्रसुती भबदा, प्रसुती स्याहार भबदा, वकररया भबदा र पररवारको सदस्य ववरामी परी भनज
आफैंिे स्याहार सुसार गनुप
न ने अवस्थामा आवश्यक पने भबदा बाहे क अन्य भबदा
सामान्यतया तीन ददनिन्दा बढीको भबदा स्वीकृत गररने छै न।
33.

जनस्वास््य भनरीिक पररचािन गनेः कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र
उपचारको िाभग मन्त्राियिे स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा काम गने गरी नेपाििर
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आवश्यक सङ््यामा जनस्वास््य भनरीिकको व्यवस्थापन गरी पररचािन गनन वा गराउन
सक्नेछ।
34.

ववज्ञको सहयोग भिन सक्नेः मन्त्राियिे कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र
उपचारसम्बन्धी काम र जोशखम ववश्िे षणका िाभग सम्बशन्धत ववज्ञको सुझाव र सहयोग
भिन सक्नेछ।

35.

करारमा भनयुशि गनन सक्नेः कोभिड-१९ को भनदान र उपचारको िाभग थप जनशशि
आवश्यक परे मा मन्त्राियिे सम्बशन्धत ववषयको योग्यता पुगेका व्यशिहरू मध्येबाट
अन्तवानतान भिई वा अन्य सं शिप्त प्रवरया अविम्बन गरी करारमा भनयुि गनन सक्नेछ।

36.

म्याद, हदम्याद वा अवभध बढाउन सक्नेः दफा ३ बमोशजम आपतकाि घोषणा िएको वा
दफा ४ बमोशजमको आदे श जारी िई कायानिय वा यातायातका साधन बन्द िएको
कारण प्रचभित कानून बमोशजमको म्याद, हदम्याद वा अवभध गुशिने अवस्था िएमा नेपाि
सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो म्याद, हदम्याद वा अवभध बढाउन
सक्नेछ।

37.

असि भनयतिे गरे कोमा बचाउ: यस अध्यादे श बमोशजम अभधकारप्राप्त व्यशििे आफ्नो
कतनव्य पािन गदान असि भनयतिे कुनै काम कारबाही गरे कोमा भनजिाई कुनै कानूनी
कारबाही गनन वा मुद्दा चिाउन सवकने छै न।

38.

मापदण्ड जारी गनन सक्ने: मन्त्राियिे भनदे शक सभमभतिे स्वीकृत गरे को नीभत, योजना र
रणनीभतको अधीनमा रही दे हायका ववषयमा मापदण्ड बनाई जारी गनन सक्नेछ:(क) क्वारे शन्टन, आइसोिे सन तथा होशल्डङ सेन्टर व्यवस्थापन,
(ख) कोभिड-१९ अस्पतािको सञ्चािन, जनशशि तथा िौभतक साधनको
व्यवस्थापन,
(ग)

सङ्रभमतको भनदान र उपचार व्यवस्थापन,

(घ)

कोभिड-१९ को रोकथाम र भनयन्त्रणसम्बन्धी स्वास््य मापदण्ड।
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39.

पािना गनुन पनेः यस अध्यादे शबमोशजम जारी िएको आदे श, नीभत, योजना, रणनीभत तथा
मापदण्ड प्रदे श सरकार, स्थानीय तह, स्वास््य सं स्था, स्वास््यकमी िगायत सम्बशन्धत
सबै भनकाय, सं स्था, पदाभधकारी तथा व्यशििे पािना गनुन पनेछ।

40.

आदे श कायम रहनेः यो अध्यादे श प्रारम्ि हुन ु अशघ कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण,
भनदान र उपचारका िाभग प्रचभित कानूनबमोशजम जारी िएका आदे श अको व्यवस्था
निएसम्म कायम नै रहनेछन।

41.

यसै अध्यादे शबमोशजम हुनःे कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारका
सम्बन्धमा यस अध्यादे शमा िे शखएको जभत ववषयमा यसै अध्यादे शबमोशजम हुनछ
े ।

42.

भनशष्टरय हुन:े नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे को भमभतदे शख यो
अध्यादे श स्वत: भनशष्टरय हुनेछ।

26

