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कोरोना भार्इरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललार्इ अनदुान उपलब्ध गराउने 
सम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधन गनइ बनेको आदेश  

 

प्रस्तावना: कोरोना भार्इरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलार्इ अनदुान 
उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ लार् संशोधन गनइ वाञ्छनीय भएकोले¸  

संक्रामक रोग ऐन¸ २०२० को दफा २ ले ददएको अभधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले 
देहायको आदेश जारी गरेको छ। 

 

१.  संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आदेशको नाम "कोरोना भार्इरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको 
उपचार बापत अस्पतालहरूलार्इ अनदुान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहहलो संशोधन) आदेश, 
२०७७" रहेको छ । 

(२) यो आदेश नेपाल राजपिमा प्रकाशन भएको भमभतदेन्त्ि प्रारम्भ हनेुछ । 

२.   कोरोना भार्इरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलार्इ अनदुान उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ को दफा ३ मा संशोधन : कोरोना भार्इरस (कोभभड-१९) को 
संक्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलार्इ अनदुान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ 
(यसपभछ “मूल आदेश” भभनएको) को दफा ३ को सट्टामा देहाएको दफा ३ रान्त्िएको छ,– 
“३. उपचार सम्वन्धी व्यवस्था: (१)  कोभभड १९ को संकास्पद तथा संक्रभमत व्यन्त्िको 
उपचार भबरामीको अवस्था अनसुार होम आर्सोलेसन वा सामदुाहयक आर्सोलेसन केन्र वा 
सरकारी अस्पताल रािेर उपचार गररनेछ ।  

(२) संक्रभमतलार्इ अस्पतालमानै भनाइ गरी उपचार गनुइ परेको अवस्थामा सरकारी 
अस्पतालवाट माि सेवा उपलव्ध गराउन नसहकने भएमा सरकारी अस्पताल वाहेकका भनजी, 
गैर सरकारी, सहकारी तथा सामदुाहयक लगायतका अस्पतालमा समेत उपचार गने व्यवस्था 
भमलाउन सहकनेछ । 

(३) कोभधड १९ को संकास्पद तथा संक्रभमतको उपचार भन:शलु्क हनेुछ ।” 

३. मूल आदेशको दफा ४ मा संशोधन : मूल आदेशको दफा ४ को सट्टामा देहाएको दफा ४ 
रान्त्िएको छ,– 

 “४. रकम उपलब्ध गरार्ने: कोभभड १९ संकास्पद तथा संक्रभमत व्यन्त्िलार्इ उपचार गरे 
वापतको लागत रकम अस्पताल, आर्सोलेसन सेन्टरलाई उपलव्ध गरार्इनेछ । साथै होम 
आर्सोलेसनमा बस्ने भबरामीहरूको न्त्ललभनकल भनगरानी गदाइ लाग्ने रकम सम्बन्त्न्धत स्थानीय 
तहलाई उपलव्ध गरार्इनेछ । ” 
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४. मूल आदेशको दफा ५ मा संशोधन : मूल आदेशको दफा ५ को सट्टामा देहाएको दफा ५ 
रान्त्िएको छ,– 

 “५. लागत रकमको भनधाइरण: कोभभड १९ का संकास्पद तथा संक्रभमत व्यन्त्िको उपचार 
वापत होम आर्सोलेससन, आर्सोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूलार्इ उपलव्ध गराउने अनदुान 
रकम अनसूुची १ वमोन्त्जम हनेुछ ।"  

५. मूल आदेशको अनसूुन्त्चमा संशोधन : मूल आदेशको अनसूुची १ मा रहेको "अनसूुची १" भने्न 
शब्दको सट्टा "अनसूुन्त्च २" भने्न शब्द कायम गररएको छ । 
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अनसूुची १ 

दफा ५ संग सम्बन्धीत 

संकास्पद तथा संक्रभमत व्यन्त्िको उपचार वापत उपलव्ध गराउने लागत रकम 

क्र.सं. भबरामीको अवस्था  स्थान  लागत रकम  
(रु.) 

१. लिण नभएका वा सामान्य लिण भएका* घर  

(स्वास््यकमीले न्त्ललभनकल 
भनगरानी गदाइ लाग्ने  िचइ)  

२००।=  

२. लिण नभएका वा सामान्य लिण भएका** आर्सोलेसन केन्र   २०००।= 

३. सामान्य लिण भएका(Mild)*** अस्पताल  ३५००।= 

4. मध्यम जहटल भबरामी (Moderate)  अस्पताल  ७०००।=  

५.  जहटल (Severe) र हक्रहटकल भबरामी 
(Critical) 

अस्पताल  १५०००।= 

* कोभभड १९ केशको आर्सोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी भनदेन्त्शका २.२ अनसुार घरमा बस्ने 
भबरामीहरू 

** लिण नभएका वा सामान्य लिण भएका आर्सोलेसनमा बस्न ुपने भबरामीहरू  
*** सामान्य लिण भएका, ६० वषइ माभथका जेष्ठ नागररकहरू, दीघइरोगीहरू तथा अन्य कुनै 
स्वास््य समस्या महससु गरेका भबरामीहरू 

 

(क)  प्रस्ताहवत लागतमा कोरोना संक्रभमत भबरामीको उपचारमा संलग्न स्वास््यकमीको जोन्त्िम भत्ता 
समावेश भएको माभननेछ । 

(ि)  कोरोना संक्रभमत भबरामीको उपचार हनेु तथा न्त्ललभनकल भनगरानी गने ददन गणना सम्बन्धमा 
स्वास््य मन्िालयले जारी गरेको “National Testing Guidelines for COVID-19” मा  उल्लेि 
भएबमोन्त्जम हनेुछ । 

(ग)  यस अन्त्घ जारी भएको “ कोभभड-१९ का भबरामीहरूको प्रत्यि रूपमा संलग्न स्वास््यकमी तथा 
अन्य कमइचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मागइ भनदेशन २०७७” को बुुँदा नं. ३.१ मा भएको प्रभत 
ददन िचइ रु. २०००।= को व्यवस्थालाई सरकारी अस्पताल बाहेकको हकमा  प्रस्ताहवत लागतमा 
नै समावेश गररएको माभननेछ ।  

 


