
 

कोभबड-१९का कायण भतृ्म ुबएका व्मक्तिहरूको 
शव व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सॊक्तऺप्त कामयववभध-२०७६  

 (ऩवहरो सॊशोधन २०७७, स्वीकृत भभभत: २०७७/०२/२०) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
नेऩार सयकाय 

स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्रारम 

 

 

 
 
 



 
प्रस्तावना 
 
कोभबड-१९ योग भूख्मत: श्वास प्रश्वासफाट भनस्कने भछटाहरुफाट, भफयाभीसॊगको प्रत्मऺ सम्ऩकय फाट 
य भफयाभीरे प्रमोग गयेको वा छोएको फस्तसुॊगको अप्रत्मऺ सम्ऩकय फाट सने बएता ऩभन भतृ्म ु
ऩश्चात ् भतृ शयीयको सॊसगयफाट योग सयेको हार सम्भ कुनै प्रभाण पेरा ऩयेको छैन तय शव 
ऩयीऺण गदाय वा शवको अन्म व्मवस्थाऩन गदाय उक्तचत सावधानी अऩनाउन ुआवश्मक हनु्छ | 
त्मसैरे शव व्मवस्थाऩनको भसरभसराभा काननुी प्रवकमा फभोक्तजभ ऩयुा गनुय ऩने ववभध/प्रविमाराई 
सभेत दृविगत गयी स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्रारमफाट भभभत २०७६/१२/२५ गते स्वीकृत 
बई रागू बएको “कोभबड-१९  का कायण भतृ्म ुबएका व्मक्तिहरूको शव व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
सॊक्तऺप्त कामयववभध- २०७६” राई थऩ ऩरयष्कृत गयी सॊशोधन गरयएको छ । 
 

१. कोभबड-१९को कायणरे हनु ेभतृ्मकुो ऩरयबाषा: कोभबड १९ भनगयानी (Surveillance) 
प्रमोजनका राभग कोभबड-१९ फाट भतृ्म ुबन्नारे कुनै अन्म स्ऩि य कोभबड-१९ सॉग 
सम्फक्तन्धत नहनुे (जस्तै: गम्बीय चोटऩटक) य क्तलरभनकर क्तचन्ह, रऺणहरू य 
भनदानका आधायभा सम्बाववत वा ऩवुि बएका केशहरूराइ बने्न फझु्न ु ऩदयछ । 
कोभबड-१९ रे भफयाभी बए देक्ति भतृ्म ुहुॉदा सम्भको अवभध फीचभा भनज ऩूणयत् भनको 
नबएको हनुऩुछय । 

२. अस्ऩतार, शव ऩयीऺण गहृ, शववाहन, क्तचहान, भैदान वा अन्त्मेवि गने स्थानभा 
शवको व्मवस्थाऩनभा काभ गने सफै व्मक्तिहरूरे सॊिभण योकथाभ भनमन्रणका 
ववभधहरू अऩनाई आवश्मकता अनसुाय अनसूुची “ि” अनसुायको व्मक्तिगत सयुऺाका 
साभग्रीहरू (Personal Protective Equipment -PPE)को उक्तचत प्रमोग गनुय ऩदयछ । 

३. अस्ऩतारभा फाहेक अन्म ठाउॉभा कोभबड-१९ सॊिभभत बई भतृ्म ु बएको अवस्थाभा 
शव भरन जान ु ऩूवय शव वाहनका चारक तथा कभयचायीहरूरे सक्तजयकर भास्क य 
ग्रोब्सको  प्रमोग गनुय ऩदयछ । सकेसम्भ भतृ शयीय शव वाहनभा नै ल्माउन ुऩदयछ 
।शववाहन नबएको स्थानभा शव फोलन प्रमोग हनुे साधन (िट) फोलने व्मक्तिरे भतृ 
शयीय नछुने गयी फनाउन ुऩदयछ  य अनसूुची “ि”-२ फभोक्तजभ सयुऺा साभग्री प्रमोग 
गनुयऩदयछ।       

४. भतृकको धभय ऩयम्ऩया अनसुाय शवको सम्भान गदै भनजका आपन्तहरूराई  सभेत 
सयुक्तऺत याख्न ुऩदयछ । 

५. कोभबड-१९ को कायण भतृ्म ुबएको शवको ऩयम्ऩयागत चरी आएका अन्त्मेवि गने 
स्थानभा नै ववशेष सावधानी अऩनाई अन्त्मेवि गनुय ऩदयछ ।  

६. आइसोरेसन वा आई.सी.म.ु भा बएका भफयाभीहरूको भतृ शयीय अन्त्मेवि गने िभभा 
भनम्न कुयाहरूभा ध्मान ददन ुऩदयछ । 

 



(क) अनसूुची “ि” फभोक्तजभ PPE को प्रमोग गने । 
 

(ि) शवभा बएको सफै उऩकयणहरु् टु्यफहरू, लमाथेटयहरू आदद हटाई सफै 
घाउहरूराई 0.5% Sodium Hypochlorite Solution रे सपा गयी कटन तथा 
गजवऩसरे फन्द गने । 
 

(ग) शवको नाक य भिुफाट तयर ऩदाथय चहुावट योलनको राभग भूि य नाकका 
प्वारहरू फन्द गरयददने । 
 

(घ) शवराई अन्म अवस्थाभा जस्तै टाउको, अनहुाय रगामत शयीयका सफै 
बागहरू सेतो कऩडारे रऩेट्ने ।मदद शयीयफाट कुनै तयर ऩदाथय चवुहयािेको बए  
Dead body bag भा याख्न े वा ऩानी नभछने कऩडा वा प्राक्तस्टकरे रऩेट्ने ।   
 

(ङ) भतृकरे प्रमोग गयेका सफै रत्ताकऩडाहरु उक्तचत सावधानीका साथ 
Biohazard वा प्राक्तस्टकको झोराभा याख्नऩुछय य झोराको फावहयी सतह 0.1% 
Sodium Hypochlorite Solution रे सपा गने ।ऩनु: प्रमोगभा आउन सलने 
साभग्रीहरू जस्तै् घडी/गय-गहनाहरू ७०% अल्कोहर स्मानीटाईजयरे ऩछुी 
घाभभा सकुामय भार प्रमोग गने । 
 

(च) अस्ऩतारभा  प्रमोग बएका सफै उऩकयणहरू उक्तचत सॊिभण योकथाभका 
अभ्मासहरूको अनसुाय Autoclave वा 0.5%  Sodium Hypochlorite Solution रे 
सपा गने । 
 

(छ) भतृकराई ऩरयवायका सदस्महरूरे हेनय चाहेभा १ भभटयको दूयीभा  ऩारैऩारो 
अनसूुची “ि” भा उल्रेक्तित सयुऺा साभग्री प्रमोग गयी हेनय सवकन्छ । शयीयराई 
छुन, चराउन वा फोलन ऩयेभा अनसूुची “ि” भा उल्रेक्तित सयुऺा साभग्री प्रमोग 
गनुय ऩनेछ ।   
(ज) भतृकराई सकेसम्भ धेयै नचराउने । 
(झ) हयेक प्रविमाऩभछ साफनुऩाभनरे हात धनुे वा स्मानीटाईजयरे सपा गनुयऩछय । 

 

७. भतृकको शयीय यािेका सतहहरु जस्तै: ब ुॉई, टेफर, ओछ्यान, छेउछाउको टेवरहरु 
आदद 0.5% Sodium Hypochlorite Solution वा 70% Ethanol वा केही नबएभा साफनु 
ऩानीरे सपा गनुयऩछय । 

८. मदद भफयाभीको भतृ्म ु घयभै बएको अवस्थाभा, ऩरयवायका सदस्महरूरे य अक्तन्तभ 
सॊस्कायभा सॊरग्न हनु ेव्मक्तिहरूरे सजगता अऩनाई अन्त्मेवि कामय गनुयऩछय । फच्चा 
य ६० फषयबन्दा भाभथका व्मक्तिहरूराई सभावेश गयाउन ुहुॉदैन । 



९. भतृक शयीयराई अन्त्मेवि गने स्थानभा रगेऩभछ शव वाहन य स्रेचयराई 0.5% 

Sodium Hypochlorite Solution वा 70% Ethanol वा केही नबएभा साफनु ऩानीरे 
सपा गनुयऩदयछ । 

१०. अन्त्मेवि गने स्थरभा ध्मान ददन ुऩने कुयाहरू: 
 

(क) अक्तन्तभ सॊस्काय गने स्थरभा कामययत व्मक्तिहरूराई शवफाट कोभबड-१९ 
को थऩ जोक्तिभ हुॉदैन बने्न कुयाको जानकायी गयाउन ुऩछय । 
 

(ि) अन्त्मेवि कामयभा सॊरग्न सफैरे भनमभभत रूऩभा हात धनु,े भास्क य ऩन्जाको 
प्रमोग गने रगामतका सावधानी अऩनाउन ुऩदयछ । 
 

(ग) भफयाभीको ऩरयवायरे हेनय चाहेभा अनहुाय भार िोरी भतृकको अनहुाय 
देिाउन सवकन्छ । सो गदाय १ भभटयको दयुीभा फसेय हेनय सवकन्छ । 
 

(घ) भतृ शरययसॊग भसधै सम्ऩकय भा नआउने वकभसभको धाभभयक ववधीहरू जस्तै 
ऩजुाऩाठहरु गने, ऩानी छवकय ने जस्ता विमाकराऩभा केही सभस्मा हदैुन ।  
(ङ) भतृकरे प्रमोग गयेको रत्ता कऩडाहरू तातो ऩानी य सावनभा भबजाएय धनुे य 
घाभभा सकुाएय ऩनु् प्रमोगभा ल्माउन सवकन्छ । 
 

(च) भतृ शयीय सॊग भसधै सम्ऩकय भा आउने कामयहरु जस्तै भसुाने, अॊगारो हाल्ने, 
ढोग्ने, चमु्फन गने जस्ता कामयहरू गनुय हदैुन । 
 

(छ) अन्त्मेवि को कामय सकेऩभछ सफै व्मक्तिहरूरे हात साफनु ऩानीरे याम्रयी धनु ु
ऩदयछ । 
 

(ज) शवको ियानीरे कुनै जोक्तिभ ऩैदा गदैन य अक्तन्तभ सॊस्काय गनयको राभग 
सॊकरन गनय सवकन्छ । 
 

(झ) अन्त्मेवि गने स्थानभा ठुरो जभघट गनय हुॉदैन । एक आऩसभा न्मनुतभ १ 
भभटयको  बौभतक दूयी कामभ याख्न जरुयी हनु्छ ।  

 
११. फेवारयसे वा कसैफाट दाफी नबएको य  कोभबड-१९फाट भतृ्म ुबएको शॊका रागेभा  

आवश्मकता अनसुाय अनसुन्धान गयी सफै सूचनाहरूको ववस्ततृ अभबरेिीकयण गयी  
प्रचभरत काननुी प्रावधान अनसुाय जभत सलदो चाॉडो जभभन भभुन गाडी सयुक्तऺत याख्नऩुछय 
।  

१२. कोभबड-१९फाट भतृ्म ुबएको मवकन बएका भतृकहरूको शव ऩयीऺण गनुय ऩदैन 
। अऩयाध अनसुन्धानको प्रमोजनको राभग कोभबड-१९ बएको वा सम्बाववत कोभबड 



बएको शवको ऩयीऺण गनुय ऩयेभा भनम्न कुयाहरूराई ध्मान ददई शव ऩयीऺण  गनुय 
ऩदयछ । 
 

(क) सम्बव बएसम्भ छुटै्ट ऩयीऺण कऺभा शव ऩयीऺण  गनुयऩछय । 
(ि) शव ऩयीऺण गदाय ऩमायप्त उज्मारो य बेक्तन्टरेसन बएको शव ऩयीऺण कऺभा 

गनुय ऩदयछ । सम्बफबएभा नेगेवटब प्रसेय कऺ उऩमिु हनु्छ । 
 

(ग) शव ऩयीऺण गदाय कभ बन्दा कभ क्तचवकत्सक तथा स्टापहरूको सॊरग्नता हनु ु
ऩदयछ ।  
 

(घ) शव ऩयीऺण कामयभा सॊरग्न व्मक्तिहरूरे अनसूुची “ि” को १ फभोक्तजभका  
सयुऺा साभग्रीहरू  प्रमोग गनुय ऩदयछ । 

 

(ङ) पोलसो सफै बन्दा अक्तन्तभभा िोल्न ुऩदयछ य पोलसो िोल्दा ववशेष ध्मान ददन ु
ऩछय वकनबने मसैफाट सॊिभण हनुे सम्बावना अभधकतभ हनुसलछ । 
 

(च) टाउको िोल्दा ववशेष सावधानी अऩनाउनऩुछय ।  
 

(छ) आवश्मक बएभा नाक तथा घाॉटीको य दवैु पोलसोको स्वाफ भरन ुऩदयछ । 
 

(ज) स्वाफ रगाएत अनसुन्धान प्रमोजनका राभग कुनैऩभन नभनुा सॊकरन गदाय ववशेष 
सावधानी अऩनाई जभत सलदो चाॉडो नभनुा याक्तिएका कन्टेनयहरू फन्द गनुयऩछय ।  
(झ) सफै प्रवकमा ऩयुा बएऩभछ शवराई 0.1%  Sodium Hypochlorite Solution वा 
70% Ethanol रे सपा गने य भतृ शयीयराई Dead body bag भा वा प्राक्तस्टकरे 
रऩेटी प्रहयीराई क्तजम्भा ददन ुऩदयछ । 
(ञ) शव ऩयीऺण सवकने ववक्तत्तकै प्रमोग गयेका साभाग्रीहरू Disinfect गनुय ऩदयछ । 
(ट) Clinical waste राई याम्रो सॉग व्मवक्तस्थत तरयकारे व्मवस्थाऩन गनुयऩछय । 
 

(ठ) ववऩद सम्फन्धी शवहरूको व्मवस्थाऩन गनुय ऩयेभा “ववऩद ऩश्चातको व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी भागय दशयन, २०६८ (सॊशोधन सवहत)” रे तोकेका प्रविमाहरू ऩारना गदै 
आवश्मकता अनसुाय मस कामयववभधराई प्रमोग गनुयऩनेछ ।   



अनसूुची “क” 

कोभबड-१९  Confirmed/suspected/probable case फाट भतृ्म ुबएभा शव व्मवस्थाऩन गने तरयका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भतृकको शव 

अस्ऩतारको आकक्तस्भक 
वा वाडय कऺ 

Isolation/Quarantine/
फेवारयस शव 

भतृ्म ुप्रभाण ऩर ददने 

ऩरयवायका सदस्महरुराई 
शव चराउन वा छुन ददन ु

हदैुन 

PPE प्रमोग गयेय शव 
व्मवस्थाऩन प्रकृमा भभराएय 

व्मवस्थाऩन गने 

शवराई body bag भा 
याख्न ेबएभा नबएभा सेतो 
कऩडाभा फेनय सवकन्छ य 

त्मस ऩभछ प्राक्तस्टकभा फेनय 
सवकन्छ  

शवराई शव वाहनभा यािेय 
अन्त्मवि गने स्थानसम्भ रैजाने 

ऩरयवायका सदस्महरुरे हेनय 
चाहेभा अनहुाय १ भभटय 
टाढाफाट देिाउन सवकन्छ 

प्रहयीराई िवय गने 

प्रहयीरे ऩोि भाटयभ 
गने/नगने बन्ने भनणयम 

गदयछ 

COVID-19 को कायण 
भतृ्म ुबएको बए अन्त्मवि 

राभग अन्त्मवि गने 
स्थानभा रैजाने वा गाड्ने 

प्रफन्ध भभराउने 

नोट : 
(१) COVID-19 को सॊिभणफाट भतृ्म ुबएको ऩवुि बएका शवराई भाभथ उल्रेक्तित प्रकृमाहरु ऩरु् माई शवराई अन्त्मवि प्रकृमा अक्तघ फढाउन े। 
(२) ऩवहचान नबएका (ववेारयसे) शव बएभा गाड्न ेप्रकृमा भभराउन े। 



अनसूुची  “ि” 

 
भतृक शयीय सम्हाल्दा चावहन ेसाभाग्री तथा PPE को प्रमोग गदाय ध्मान ददन ुऩने कुयाहरू 

 

भस.नॊ. वववयण PPE भा सभावेश हनु ुऩने साभाग्रीहरू 

१ शव ऩयीऺण (Autopsy) 

Full PPE 

(क) सम्ऩूणय सयुऺात्भक कऩडा (Coverall) 

(ि)  राभो फाहरुा बएको ऩानी नछने Gown 

(ग)  ऩञ्जा (2 pairs or 1 pair autopsy gloves) 

(घ)  भिु छोप्ने (Face shield) 

(ङ)  चस्भा (Goggles) 

(च)  N95 masks or Aerosol – generating procedures or सक्तजयकर 
भास्क 

(छ)  गभ फटु 

(ज)  टोऩी (Head cover) 

(झ)  जतु्ताको िोर (Shoe cover – Knee length) 

२ शव व्मवस्थाऩन गने व्मक्ति 

PPE सभावेश हनुे साभाग्री 
(क) ऩानी नभछने अप्रोन  

(ि)  ऩञ्जा   

(ग)  सक्तजयकर भास्क 

(घ)  चस्भा 
(ङ)  गभ फटु 

(च) जतु्ताको िोर (Shoe cover – Knee length) 

३ शव गहृ 

PPE सभावेश हनुे साभाग्री 
(क)  ऩानी नभछने अप्रोन  

(ख)  ऩञ्जा  

(ग)  सक्तजयकर भास्क 

(घ)  चस्भा 
(ङ)  गभ फटु 

(च)  राभो फाहरुा बएको Gown 

(छ) जतु्ताको िोर (Shoe cover – Knee length) 

४ नातेदाय 
PPE सभावेश हनुे साभाग्री 

(क) ऩञ्जा 
(ख) सक्तजयकर भास्क 

५ मातामात 

सकेसम्भ शव वाहनको प्रमोग गने, चारकरे प्रमोग गने PPE 

(क) सक्तजयकर भास्क  

(ख)  ऩञ्जा 

६ अन्त्मेवि 

अन्त्मेवि गने व्मक्तिहरूको प्रमोग गने PPE 

(क)  सक्तजयकर भास्क 

(ख)  ऩञ्जा 

७ 

कोभबड-१९  फाट शॊकास्ऩद 
भयण बएको तय swab 

ऩयीऺण गदाय Negative 
देक्तिएभा 

PPE सभावेश हनुे साभाग्री 
(क) ऩानी नभछने अप्रोन  

(ख) ऩञ्जा (Nitrile)  

(ग) सक्तजयकर भास्क 

(घ) चस्भा 
(ङ) गभ फटु 



भस.नॊ. वववयण PPE भा सभावेश हनु ुऩने साभाग्रीहरू 

 ८ 
पोहोय व्मवस्थाऩन य 
वातावयण सयसपाई 

Disposal bag for bio-hazardous waste or thick plastic bag 

वकटाण/ुववषाण ु यवहत ऩारय सपा गनय 70% ethanol, 0.5% or 

0.1%(Minimum concentration) of  Sodium Hypochlorite 

Solution 

९ हातको भनमभभत सयसपाई 

Alcohol based hand rub (hand sanitizer) 

Running water 

Soap 

हात सकुाउनको राभग (Disposable towel, Tissue paper, paper 

towel) 

 
 


