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कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्त ुशीघ्र  
जाचँपास कार्यववभि, २०७८ 

 

प्रस्तावना: ववश्वव्र्ापी सङ्क्रामक महामारी कोभिड-१९ नेपालमा पभन तीब्र रुपमा फैभलइरहेको र नेपाल 
सरकारले र्स रोगको भनरोि, भनदान, भनर्धरण तथा उपचारलाई प्रमखु प्राथभमकतामा राखी आवश्र्क 
ववभिन्न मालवस्तकुो पैठारीमा महसलु छुट ददने भनणयर् गररसकेको पररप्रके्ष्र्मा कोभिड-१९ को रोकथाम 
तथा उपचारका लाभग आवश्र्क पने अत्र्ावश्र्क मालवस्तकुो पैठारीमा सहजीकरण गरी शीघ्र िधसार 
जाँचपास गने व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् िएकोले िधसार ऐन, २०६४ को दफा ९३ बमोन्जम वविागले र्ो 
कार्यववभि बनाई लागू गरेको छ । 

खण्ड -१ 
प्रारन्म्िक 

१.  संन्िप्त नाम र प्रारम्ि: (१) र्स कार्यववभिको नाम “कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग 
सम्बन्धित मालवस्त ुशीघ्र जाचँपास कार्यववभि, २०७८” रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यववभि तरुुधत प्रारम्ि हनुेछ र कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग 
सम्बन्धित अत्र्ावश्र्क मालवस्तकुो जाँचपासको हकमा मार लागू हनुेछ।  

(३) र्ो कार्यववभि महाभनदेशकले भनणयर् गरी जनुसकैु वखत खारेज गनय सक्नेछ । 

२. पररिाषा: (१) ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा, र्स कार्यववभिमा,- 

(क) “अत्र्ावश्र्क मालवस्त”ु िन्नाले र्स कार्यववभिको अनसूुची- १ बमोन्जमका 
कोभिड-१९ को रोकथाम तथा उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्त ु सम्झन ु 
पदयछ । 

(ख) “ऐन” िन्नाले िधसार ऐन, २०६४ सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “कार्ायलर्” िन्नाले िधसार वविाग अधतगयतका िधसार कार्ायलर् सम्झन ु 
पदयछ । 

(घ) “घोषणा” िन्नाले ऐन वा भनर्मावली बमोन्जम गररएको मालवस्तकुो घोषणा 
सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “भनर्मावली” िन्नाले िधसार भनर्मावली, २०६४ सम्झन ुपछय।       

(च) “पैठारीकताय” िन्नाले अत्र्ावश्र्क मालवस्त ु पैठारी गने प्राकृभतक वा कानूनी 
व्र्न्ि सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “महाभनदेशक” िन्नाले िधसार वविागका महाभनदेशक सम्झन ुपदयछ। 

(ज) “वविाग” िन्नाले िधसार वविाग सम्झन ुपदयछ । 

 (२) र्स कार्यववभिले पररिावषत नगरेका तर िधसार ऐन,२०६४ ले पररिावषत गरेका 
शब्दहरु र्स कार्यववभिमा प्रर्ोग गररएकोमा त्र्स्ता शब्दहरु सो ऐनले पररिावषत गरे बमोन्जम 
हनुेछ। 
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खण्ड -२ 
अत्र्ावश्र्क मालवस्तकुो घोषणा र जाचँपास सम्बधिी व्र्वस्था 

 

३.  अत्र्ावश्र्क मालवस्त ुघोषणा गनुयपने: (१) पैठारीकतायले अत्र्ावश्र्क मालवस्त ु पैठारी गनयका लाभग 
भनर्भमत प्रवरर्ा बमोन्जम आवश्र्क कागजातसवहत त्र्स्तो मालवस्त ुघोषणा गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेख िए तापभन प्रज्ञापनपरसाथ पेश गनुयपने कुनै 
कागजात तत्काल पेश गनय नसकेमा त्र्स्तो कागजात पभछ पेश गने सतयमा िधसार अभिकृतले त्र्स्तो 
मालवस्त ुजाँचपास गनय सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोन्जम मालवस्त ु जाँचपास िएकोमा मनाभसव समर्भिर 
पैठारीकतायले त्र्स्तो कागजात ववद्यतुीर् माध्र्मबाट वा िौभतक रुपमा िधसार अभिकृतसमि पेश 
गनुयपनेछ ।   

४. अत्र्ावश्र्क मालवस्त ु जाचँपासमा प्राथभमकता ददनपुने: (१)िधसार अभिकृतले अत्र्ावश्र्क 
मालवस्तलुाई उच्च प्राथभमकता ददई शीघ्र जाँचपास गनुय पनेछ। सो प्रर्ोजनका लाभग िधसार 
कार्ायलर्को प्रमखुले आफ्नो कार्ायलर्मा आवश्र्क कमयचारीको व्र्वस्थासवहत छुटै्ट इकाई 
(Dedicated Unit) खडा गरी कमयचारी खटाउन सक्नेछ । 

(२) आपूभतय व्र्वस्थालाई सहज एवं शीघ्र बनाउन कार्ायलर्को भनर्भमत समर्िधदा अन्घ 
वा पभछ र सावयजभनक ववदाको ददनमा पभन र्ार ुजाँचपास कि वा काउण्टरबाट समेत अत्र्ावश्र्क 
मालवस्तकुो जाँचपास गने गरी िधसार कार्ायलर्को प्रमखुले आवश्र्क व्र्वस्था गनुय पनेछ । 

(३) र्स दफा बमोन्जम हनुे जाँचपासका रममा देन्खएका समस्र्ा समािान गरी आवश्र्क 
सहजीकरण गनयका लाभग वविागमा उपमहाभनदेशकको संर्ोजकत्वमा एक द्रतु कार्यदल (Rapid 
Response Team) रहनेछ । 

(४) अत्र्ावश्र्क मालवस्तकुो शीघ्र जाँचपासलाई सहजीकरण गनय वविागले छनौट 
प्रणालीको उपर्िु ववभि अवलम्बन गनय सक्नेछ । 

(५) र्स दफा बमोन्जम जाँचपास िएका मालवस्तकुो वववरण सम्बन्धित कार्ायलर्ले 
अनसूुची -२ बमोन्जमको ढाँचामा दैभनक रुपमा वविागलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

५.  गणुस्तर प्रमान्णत हनुपुने: (१) र्स कार्यववभिमा अधर्र जनुसकैु कुरा लेन्खएको िए तापभन 
अत्र्ावश्र्क मालवस्त ु मध्रे् गणुस्तर प्रमान्णत िएपभछ मार जाँचपास गनुयपने प्रकृभतका मालवस्त ु
गणुस्तर प्रमान्णत िए पश्चात मार जाँचपास गनुयपनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्खएको िए तापभन कुनै मालवस्तकुो गणुस्तर प्रमान्णत 
िइनसकेको तर उि कार्य प्रवरर्ामा  रहेको र गणुस्तर प्रमान्णत िएपभछ मार प्रर्ोग गने गरी 
जाँचपास गरी ददनका लाभग स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मधरालर् वा तोवकएको भनकार्ले भसफाररश 
गरेको अवस्थामा िधसार अभिकृतले सो व्र्होरा प्रज्ञापनपरमा उल्लेख गरी त्र्स्तो मालवस्त ुजाँचपास 
गनय सक्नेछ।  
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खण्ड -३ 
सहज आपूभतयको व्र्वस्था सम्बधिमा समधवर् तथा सहकार्य 

 

६.  अधतरभनकार् समधवर् सम्बधिी व्र्वस्था:(१)अत्र्ावश्र्क मालवस्त ुजाँचपासको रममा स्थानीर्स्तरमा 
कुनै समस्र्ा उत्पन्न िएमा सम्बन्धित िधसार कार्ायलर्को प्रमखुले प्रमखु न्जल्ला अभिकारी तथा 
सरुिा भनकार्सँग आवश्र्क समधवर् गनेछ । 

(२) अत्र्ावश्र्क मालवस्तकुो पैठारीलाई सहज गराउन े सम्बधिमा िधसार कार्ायलर्को 
प्रमखुले सीमावती समकिी िधसार प्रशासनसँग आवश्र्क समधवर् र सहकार्य गनेछ । 

(३) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको स्वास््र् मापदण्डको अिीनमा रही सबै 
कार्ायलर्हरुले िधसार िेरभिर रहेका कमयचारी, व्र्वसार्ी, िधसार एजेधट तथा प्रभतभनभि, टभमयनल 
व्र्वस्थापक, ढुवानी व्र्वसार्ी, मजदरु संघ संगठन र सरुिा भनकार्हरु बीचमा आपसी समधवर् 
तथा सहकार्य गरी अत्र्ावश्र्क मालवस्तकुो जाँचपासलाई प्रिावकारी बनाउन ुपनेछ । 

(४) अत्र्ावश्र्क मालवस्तकुो जाँचपासको रममा कुनै ववषर्मा दिवविा उत्पन्न िएमा 
वविागले र्थाशीघ्र अथय मधरालर्, उद्योग वान्णज्र् तथा आपूभतय मधरालर्, स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 
मधरालर् वा अधर् सम्बन्धित भनकार्सँग आवश्र्क परामशय र समधवर् गरी िधसार कार्ायलर्लाई 
आवश्र्क भनदेशन ददनेछ र सोही बमोन्जम सम्बन्धित िधसार अभिकृतले त्र्स्तो मालवस्त ुजाँचपास 
गनुयपनेछ। 

 
खण्ड -४ 
ववववि 

 
 

७.   प्रचभलत कानून बमोन्जम हनु:े अत्र्ावश्र्क मालवस्तकुो जाँचपास प्रवरर्ाका सम्बधिमा र्स 
कार्यववभिमा उल्लेख निएको ववषर्हरुमा ऐन, भनर्मावली तथा अधर् प्रचभलत कानून बमोन्जम  
हनुेछ । 

८ बािा अड्काउ फुकुवा गनय सक्न:े र्स कार्यववभिको कार्ायधवर्न सम्बधिमा कुनै दिवविा वा 
बािा अड्काउ पनय गएमा प्रचभलत कानून बमोन्जम महाभनदेशकले व्र्ाख्र्ा गरी त्र्स्तो 
दिवविा वा वािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची -१ 

  (दफा २ को १ (क) सँग सम्बन्धित) 

कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसगँ सम्बन्धित अत्र्ावश्र्क मालवस्त ु

 

(क) Medical Grade Oxygen (Liquid and Gaseous Oxygen) 

(ख) Helmet for noninvasive ventilators  

(ग) Oxygen cylinder 

(घ) Liquid oxygen container 

(ङ) Liquid oxygen tank 

(च) Oxygen canister 

(छ) ISO containers for shipping oxygen 

(ज) Cryogenic road transport tank for oxygen 

(झ) Vacuum pressure swing adsorption (VPSA) 

(ञ) Pressure swing adsorption (PSA) oxygen plant 

(ट) Cryogenic oxygen air separation units (ASUs) 

(ठ) Oxygen cylinder valve 

(ड) Syringe pump, infusion pump, high flow nasal cannula 

(ढ) ICU monitor, oxygen concentrator, venture mask 

(ण) Reservoir mask, ventilator mask, non-invasive ventilator mask, ventilator 
circuit  

(त) Oxygen connectors and tubing, oxygen filling system, oxygen generator 
compressors, tubing 

(थ) Humidifiers and viral filters for ventilators 

(द) Oro-nasal mask and nasal mask for noninvasive ventilators, oxygen flow 
meter, oxygen regulator 

(ि) Blood gas analyzer, ICU bed. 

(न) Remdesivir 

(प) नेपाल सरकारले तोकेका कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित अधर् मालवस्त।ु  
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अनसूुची -२ 

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 
नपेाल सरकार 

अथय मधरालर् 

िधसार वविाग 

...............................िधसार कार्ायलर् 

कोभिड-१९को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित अत्र्ावश्र्क मालवस्त ुजाचँपासको वववरण 
 

जाँचपास िएको भमभत…………………….. 

 

 

भस.नं. मालवस्तकुो नाम 
िधसार 

उपशीषयक 
इकाई पररमाण 

वीजक मूल्र् 
ववदेशी मदु्रामा 

िधसारले कार्म 
गरेको मूल्र् 
(ने.रु.) 

असलु िएको 
जम्मा महसलु 

छुट ददइएको 
जम्मा महसलु 

कैवफर्त 

          

          

          

 

िधसार अभिकृतको नाम: 

दस्तखत: 

भमभत: 

सम्पकय  नम्बर: 

 

 

 

 


