
 
 

 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, असार ३ गते, २०७७ साल (संख्या ९ 

भाग ३ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मशन्त्रपररषद्) को मममत २०७७।०२।30 को मनर्णयानसुार 
"COVID-19 कोरोना भाइरसका कारर् मतृ्य ु भएका व्यशिहरूको शव 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायणववधी, २०७७" सम्बन्धी सूचना सम्बशन्धत सबैको 
जानकारीका लामग प्रकाशशत गररएको छ ।  

COVID-19 कोरोना भाइरसका कारर् मतृ्य ुभएका व्यशिहरूको शव 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायणववधी, २०७७ 
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प्रस्तावनााः ववश्वव्यापी रुपमा फैमलएको COVID-19 कोरोना भाइरसका कारर् मतृ्य ु
भएका व्यशिहरूको शव व्यवस्थापन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनण वाञ्छनीय 
भएकोले,  

प्रदेश प्रशासवकय कायणववधी (मनयममत) गने ऐन, २०७५ को दफा २ ले ददएको 
अमधकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारले यो कायणववधी मनमाणर् गरी लागू 
गरेको छ ।  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायणववधीको नाम "COVID-19 कोरोना 
भाइरसका कारर् मतृ्य ु भएका व्यशिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायणववधी, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो कायणववधी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2.  पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस कायणववधीमा,- 
(क) "अस्पताल" भन्नाले COVID-19 पोजेवटभ देशखएका व्यशिको उपचार 

गने अस्पताल सम्झनपुछण ।  

(ख) "आइसोलेसन" भन्नाले COVID-19 को संक्रमर् पवुि भएका 
व्यशिहरुलाई राशखएको स्थान सम्झनपुछण ।  

(ग) "क्वारेन्टाइन" भन्नाले COVID-19 को सम्भाववत संक्रममतलाई 
राशखएको स्थान सम्झनपुछण ।  

(घ) "प्रदेश सरकार" भन्नाले प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारलाई सम्झनपुछण ।  

(ङ) "शव" भन्नाले यस कायणववधीको प्रयोजनका लामग शव भन्नाले 
COVID-19 पोजेवटभ देशखएका व्यशिको मतृ शरीर सम्झनपुछण ।  
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(भ) "स्वास््य संस्था" भन्नाले COVID-19 को उपचारको लामग तोवकएको 
स्वास््य संस्था वा कायाणलय सम्झनपुछण । 

3.  उद्दशे्यहरुाः (१) यस कायणववधीको उद्देश्यहरु देहायबमोशजम हनुेछन,्- 
(क)  शव व्यवस्थापनमा संलग्न सरोकार मनकायहरुको कायणिेत्र र भमूमका 

स्पि पानुण ।  
(ख) खण्ड (क) बमोशजमको भमूमका मनवाणह गनण सरोकारवाला 

मनकायहरुको पूवणतयारी र िमता ववकासका आधारहरु तयार गनुण । 
(ग)  शव व्यवस्थापनका लामग आवश्यक पने सामाग्रीको बन्दोबस्त गनुण।  
(घ)  पीमडत/प्रभाववत व्यशि/पररवार/समदुायको धाममणक, सााँस्कृमतक 

जातीय एवं सामाशजक परम्पराको मयाणदा राखी शव व्यवस्थापन 
गनुण।  

(ङ)  वैज्ञामनक ढङ्गले शव व्यवस्थापन नगदाण व्यशि/समूदायमा हनु सक्न े
संभाववत संक्रमर्बाट जोगाउन।ु  

(च)  शव व्यवस्थापनमा संलग्न मनकायहरु बीच आवश्यक समन्वय 
सहकायण र सूचना आदान प्रदान गरी शव व्यवस्थापनका प्रकृयाबारे 
सरोकारवालालाई जानकारी गराउन ु।  

4.  शवको पवहचानाः (१) COVID-19 (कोरोना भाईरस) का कारर् मतृ्य ु
भएका वा अन्य कारर्ले मतृ्य ु भई COVID-19 (कोरोना भाईरस) को 
संक्रमर् समेत देखा परेका व्यशिको शव पवहचान गदाण देहाय बमोशजम 
ववषयमा ध्यान ददन ुपदणछ,-  
(क) COVID-19 कोरोना भाइरसबाट संक्रममत व्यशिको मतृ्य ुभएको हो 

भने्न ववषयको मलशखत जानकारी सम्बशन्धत अस्पताल वा 
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स्वास््यकमीले ददन ु पनेछ । यसरी जानकारी ददाँदा स्वाब परीिर् 
गरेको ररपोटण समेत संलग्न राख्न ुपनेछ ।  

(ख) शवको बारेमा जानकारी ददाँदा मतृ्य ु भएको कारर् मनजको पवहचान 
खलु्ने गरी (नाम, थर, ठेगाना/स्थायी/अस्थायी) नशजकका आफन्त 
वा पररवार समेत उल्लेख गनुण पनेछ ।  

(घ) अस्पताल वा स्वास््य संस्था बाहेक घरमा वा अन्य सावणजमनक 
स्थानमा मतृ्य ु भएकोमा सम्बशन्धत  पररवार÷आफन्त÷नशजकको 
मछमेकी वा उि शव देख्न े जो कसैले पमन स्थानीय जनप्रमतमनमध, 
स्वास््य संस्था र सरुिा मनकायमा जानकारी गराउनपुनेछ । त्यस्तो 
जानकारी प्राप्त गरे पमछ उि शवलाई तत्काल अस्पताल/स्वास््य 
संस्थाले अस्पताल वा स्वास््य संस्थामा मतृ्य ु भए सरहको प्रकृया 
अवलम्बन गरी शव व्यवस्थापन गनुण पनेछ ।  

(ङ) कुनै व्यशिको मतृ्य ुहुाँदा मनजको पररवारका सदस्य वा आफन्तजन 
वा हेरचाह गने व्यशि संगै रहेको भए त्यस्तो व्यशिको पवहचान 
खलु्न े वववरर् मनजले अस्पताल/स्वास््य संस्थालाई ददन ु पने छ । 
साथै शव संबन्धी अन्य कुनै वववरर् र चासोका ववषय भए सो समेत 
खलुाउन ुपनेछ ।  

5. अस्पतालको उपचार किबाट शव हटाउन े तथा भण्डारर्ाः मतृकको मतृ 
शरीरबाट मनस्केको थकु/खकार/मसंगान वा यस्तै प्रकारका तरल पदाथण 
(Bodily fluids) बाट संक्रमर् फैमलन सक्ने, मनजले प्रयोग गरेको वस्त ु
सामानमा भाईरसका शजवार् ु रहन सक्ने र शव रहेको स्थानमा समेत 
शजवार् ु रहन सक्ने संभावना भएकोले अस्पताल वा स्वास््य संस्थाले 
उपचार किबाट शव हटाउाँदा मनम्न कुरामा ध्यान ददनपुनेछ,- 
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(क)  शवलाई चलाउन ुपदाण सकभर कम चलाउनेगरी योजना बनाउने ।  
(ख)  शवमा लागेका पाईप क्याथेटर लगायतका सामग्रीहरु स्वास््यकमीले 

हटाउने ।  
(ग)  शरीरको कुनै भागबाट स्वाब आईरहेको भए त्यसलाई होशशयारीपूवणक 

बन्द गनुणपने ।  
(घ)  शवलाई अन्य अवस्थामा जस्तै टाउको, अनहुार लगायतका शरीरका 

सबै भागहरु सेतो कपडाले लपेट्ने, यदद शरीरबाट कुनै तरल पदाथण 
चवुहरहेको भए dead body bag मा राख्न ेवा पानी नमछने कपडा वा 
प्लाशस्टकले लपेट्ने ।  

(ङ)  मतृकले प्रयोग गरेका सबै लत्ताकपडाहरु उशचत सावधानीका साथ 
Bio-hazard वा प्लाशस्टकको झोलामा राख्न ेर झोलाको बावहरी सतह 
0.1% sodium Hypochlorite Solution ले सफा गने ।  

(च)  पनुाः प्रयोगमा आउनसक्ने सामाग्री जस्तै घडी, गरगहनाहरु ७०% 
अल्कोहल स्यानीटाईजरले मडसइन्फेक्ट गरी मतृकको हकवालालाई 
वफताण ददने । 

(च)  शवलाई उपचार किबाट र् यावपङ्ग गरेपमछ भण्डारर् स्थानमा लैजान े
कायण अस्पतालका कमणचारीले गने ।  

(छ)  शव भण्डारर् गदाण एक शव मामथ अको शव खशप्टन े गरी नराख्न े
तथा प्रत्येक शवमा मनजको पवहचान खलु्न े गरी संकेत शचन्ह वा 
पररचय खलु्न ेट्याग वा अन्य वस्तकुो प्रयोग गने ।  

(ज)  शवलाई ववशेष प्रकारको झोलामा राखी बन्द गने र शव भण्डारमा 
शव राख्न ेर मनकाल्ने कायण अस्पताल/स्वास््य संस्थाले गने । 
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(झ)  अस्पताल/स्वास््य संस्थामा शव वाहन भए सोही शव वाहनमा र 
नभएमा शजल्ला संकट व्यवस्थापन केन्र/स्थानीय संकट व्यवस्थापन 
केन्रले वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका शव वाहन वा साधनमा 
राख्न ेकायण नेपाली सेनाले सरुशित ढङ्गले गने । 

(ञ)  अस्पताल, शव पररिर् गहृ, शववाहन, शचहान वा अशन्तम संस्कार 
गने स्थानमा शवको व्यवस्थापन गने व्यशिहरुले संक्रमर् रोकथाम 
मनयन्त्रर्का ववमधहरु अपनाई अनसूुची (क) अनसुारको सरुशित 
व्यशिगत सरुिा सामाग्री (PPE) प्रयोग गनुणपने छ । यस्तो सामाग्री 
सम्बशन्धत अस्पताल वा स्वास््य संस्थाले उपलब्ध गराउने ।  

(ट)  अस्पताल बाहेक अन्य ठाउाँमा COVID-19 संक्रममतको मतृ्य ु भएमा 
त्यस्तो शवलाई अस्पताल वा स्वस््य संस्थाका स्वास््यकमीले 
र् यावपङ्ग गरेपमछ उठाउने र अशन्तम संस्कार गने कायणसम्म नेपाली 
सेनाले गने । 

(ठ)  खण्ड (ट) बमोशजमको शव उठाउाँदा र ओसार पसारमा संलग्न 
व्यशिले अनसूुची (क) २ बमोशजमका सरुिा सामग्री प्रयोग गनुण 
पदणछ र उि सामाग्री शजल्ला स्वास््य कायाणलयले उपलब्ध 
गराउन।े  

6.  पोिमाटणम सम्बन्धी व्यवस्थााः 
(क) सामान्यतया COVID-19 संक्रममत व्यशिको मतृ शरीरको पोिमाटणम 

गनुण हुाँदैन ।  
(ख) कुनै पररशस्थमतमा पोिमाटणम गनुणपने भएमा त्यस्तो ववषयको मनर्णय 

नेपाल प्रहरीले गनुणपनेछ ।  
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(ग) पोिमाटणम गनुणपदाण नेपाल सरकार स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 
मनधाणरर् गरेको मापदण्ड बमोशजमको थप होमसयारी अपनाउन ु
पनेछ।  

7.  सूचना तथा समन्वयाः 
(क) COVID-19 कोरोना भाइरसको कारर् मतृ्य ु भएका व्यशिहरुको 

बारेमा अस्पताल/स्वास््य संस्था/ पररवार/आफन्त वा मछमेकीले 
मछटो भन्दा मछटो शजल्ला प्रशासन कायाणलय र नशजकको सरुिा 
मनकाय (नेपाल प्रहरी) लाई जानकारी ददनपुनेछ ।  

(ख) खण्ड (क) बमोशजम सूचना प्राप्त गरेपमछ शजल्ला प्रशासन कायाणलयले 
तत्काल शजल्ला संकट व्यवस्थापन केन्रको बैठक राखी स्थानीय 
तहले उपलब्ध गराएको स्थानमा शवको अशन्तम संस्कारको लामग 
आवश्यक समन्वय गनेछ ।यसरी पवहचान भएको अशन्तम संस्कार 
स्थलमा अशन्तम संस्कार गनण कसैले पमन वाधा अवरोध गनण पाइणन े
छैन।  

(ग) शव व्यवस्थापन गनुणपूवण संकट व्यवस्थापन केन्र, नेपाल प्रहरी वा 
सम्बशन्धत स्थानीय तह माफण त मतृकका नशजकको पररवार/ 
आफन्तसाँग सम्पकण  गरी शव व्यवस्थापनको प्रकृयाबारे मौशखक 
जानकारी गराउनपुनेछ ।  

(घ)  शव व्यवस्थापनका लामग आवश्यक पने दाउरा/डोजर र अन्य 
सामाग्री मतृकको हाल बसोबास गरररहेको स्थानीय तहले उपलब्ध 
गराउनपुनेछ । यदद ववदेशी नागररक वा अन्य स्थानबाट उपचार 
गराउन आएको व्यशि रहेछ भने अस्पताल÷स्वास््य संस्था रहेको 
स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनपुनेछ ।  
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(ङ)  शवलाई मछटो भन्दा मछटो अशन्तम संस्कार गने स्थानमा लैजान े
शजम्मेवारी नेपाली सेनाको हनुे छ। शव भएको स्थानबाट शव 
लैजाने बाटो तथा अशन्तम संस्कार गने स्थानको सरुिा गने 
शजम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हनुे छ । शव भण्डारर्को लामग स्थान 
अभाव भएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले उपयिु स्थानको पवहचान 
गरी उपलब्ध गराउनपुनेछ ।  

8.  पररवारको भमूमकााः 
(क) अस्पताल वा स्थानीय तह वा अन्य माध्यमबाट मतृ्य ु सम्बशन्ध 

जानकारी प्राप्त हनु आएमा शव व्यवस्थापनमा मतृकको पररवार वा 
नशजकको आफन्तले सहयोग गनुणपनेछ ।  

(ख) शवको सनाखत गने र शव व्यवस्थापन संबन्धी कुनै ववषय भए 
तत्काल शजल्ला संकट व्यवस्थापन केन्रलाई जानकारी गराउन ुपने 
छ ।  

(ग) मतृकका पररवारलाई कशम्तमा १ ममटर टाढैबाट शवको अनहुार हेनण 
ददईनेछ तर ६० वषण पगेुका व्यशिहरु र ददघण रोगीहरुलाई शवको 
नशजक जानबाट रोवकनछे ।  

(घ) मतृकका पररवार वा आफन्त मध्ये मसममत व्यशिहरुले शव उठाउन े
बेलामा कूल ÷परम्परा अनसुार शवलाई नछोईकन जल छकण ने, पाठ 
गने, फूलमाला चढाउन े जस्ता कृयाकलापहरु कशम्तमा १ ममटर 
टाढैबाट गनण सक्नेछन ्।  

(ङ) मतृकका पररवार अशन्तम संस्कार गने स्थानमा जान चाहेमा सवारी 
साधनको व्यवस्था पररवार स्वयंले गनुणपनेछ। सम्बशन्धत पररवारले 
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सवारी साधन व्यवस्था गनण नसकेमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले सवारी 
साधन उपलब्ध गराउन ुपने छ ।  

(च) मतृकको पररवारले शवको सनाखत नगरेमा वा शव व्यवस्थापन 
संबन्धी कुनै चासो नमलएमा पमन शव व्यवस्थापन गनण कुनै बाधा 
पनेछैन ।  

9.  शवको सम्मानाः 
(क)  COVID-19 कोरोना भाइरस संक्रममत व्यशिको शव व्यवस्थापन गदाण 

अमधकार प्राप्त अमधकारीले मतृकको कूल÷धमण÷परम्परा अनसुार 
सम्मानपूवणक व्यवस्थापन गनेछ । राजकीय सम्मान प्राप्त हनु े
व्यशिको मतृ्य ुभएमा सलामी ददने व्यवस्था गनुण पनेछ । राजकीय 
सम्मान ददन ु पने हो या होइन भने्न प्रश्न उठेमा प्रमखु शजल्ला 
अमधकारीले मनर्णय गनेछ ।  

(ख) खण्ड (क) बमोशजम शवको अशन्तम सम्मानको ववषयमा सम्बशन्धत 
शजल्ला प्रशासन कायाणलयलाई सरोकारवालाले जानकारी नगराएको 
अवस्थामा शव व्यवस्थापन गदाण सम्मान पूवणक भएको मथयो वा 
मथएन भने्न प्रश्न उठाउन पाईने छैन ।  

(ग) मतृकको फोटो शखच्ने, पवहचान संकेत राख्न े र पररवारलाई फोटो 
उपलब्ध गराउने कायण सम्बशन्धत  अस्पताल÷स्वास््य संस्थाले 
गनेछ।  

(घ) शवको अशन्तम संस्कार गदाण संभव भए कूल/धमण/परम्परा अनसुार 
अशन्तम संस्कार गनुण पने छ। तर सो संभव नभएमा खाल्डो खनी 
सोही खाल्डोमा राम्ररी परेुर बावहर सतहमा तारबार गने वा अन्य कुनै 
व्यशि वा जनावर तत्काल जान नपाउने गरी रोक्ने वा संक्रमर्मिु 
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बनाउने शजम्मेवारी नेपाली सेनाको हनुेछ । यसको लामग आवश्यक 
पने सामाग्री सम्बशन्धत स्थानीय तहले उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

10. बेवारीसे शव सम्बन्धमााः मतृ व्यशिको पवहचान नखलेुको शवलाई बेवाररसे 
शव मामननेछ, त्यस्तो शवको व्यवस्थापन गदाण मनम्न कायण गनुण पनेछ,-  
(क)  नेपाल प्रहरीले प्रचमलत कानून बमोशजमको प्रकृया पूरा गने । 
(ख)  अस्पताल/स्वास््य संस्थाले अन्य कोरोना संक्रममत शव सरह शवको 

र र् यावपङ गरी अशन्तम संस्कारका लामग उपलब्ध गराउन।े 
(ग)  खण्ड (ख) बमोशजम शव प्राप्त हनुासाथ नेपाली सेनाले मछटो भन्दा 

मछटो अशन्तम संस्कार गनण लैजानपुनेछ ।  

11. शव व्यवस्थापनमा संलग्न व्यशिहरुको स्वास््य सम्बन्धी व्यवस्थााः 
(क) शवको अशन्तम संस्कार सवकएपमछ संक्रमर् हनु सक्ने सतहलाई 

संक्रमर्मिु गरी त्यस कायणमा संलग्न सबै कमणचारी/व्यशिले 
सरुशित ढङ्गले व्यशिगत सरुिा सामाग्री मनकाल्नपुनेछ । आफूलाई 
नहुाई धवुाई गरी संक्रमर्मिु गनुणपनेछ ।  

(ख) संरिर् प्रदान गने व्यशिगत उपकरर्हरु उशचत ढंगले तह लगाउन ु
पनेछ, जैववक ढंगले खतराजन्य छ भने्न लागेमा त्यसलाई जलाउन ु
पनेछ ।  

(ग) शव व्यवस्थापनमा संलग्न कमणचारी/व्यशिले शारीररक स्वास््यजााँच 
र मानमसक स्वास््य तथा मनोसामाशजक परामशण मलने ददन े गरी 
कशम्तमा १४ ददन एकान्त बासमा बस्नपुनेछ ।  

(घ) आफूमा रोगको कुनै लिर् छ/छैन भने्न बारेमा सजग भई रोगको 
आशंका भएमा शचवकत्सकको सझुाव र संपकण मा रहनपुनेछ ।  
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१2.  ववववधाः शव व्यवस्थापन संबन्धमा यस कायणववधीमा लेशखएको कुरामा यसै 
बमोशजम र अन्य कुरामा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको COVID-19 
का कारर् मतृ्य ु भएका व्यशिहरुको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संशिप्त 
कायणववधी-२०७६ तथा ववपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी 
मागणदशणन-२०६८ बमोशजम हनुेछ । 
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अनसूुची (क) 
मतृक शरीर सम्हाल्दा चावहन ेसामाग्री तथा PPE को प्रयोग गदाण ध्यान ददनपुने 

मस.नं. वववरर् PPE मा समावेश हनु ुपने सामाग्रीहरु 

१ शव पररिर् 
(Autopsy) 

Full PPE  
क) सम्पूर्ण सरुिात्मक कपडा (coverall)  

ख) लामो बाहलुा भएको पानी नमछने Gown  

ग) पञ्जा ( 2 pairs or 1 pair autopsy 

gloves) 
घ) मखु छोप्न ेFace shield  

ङ) चस्मा (Goggles)  

च) N 95 masks or Aerosol – 

generating procedures or सशजणकल 
मास्क  

छ) गम बटु  
ज) टोपी (Head cover)  

झ) जतु्ताको खोल (shoe cover – knee 

length) 

२ 

 

शव व्यवस्थापन 
गने व्यशि 

PPE मा समावेश हनु ुपने सामाग्रीहरु 

क) पानी नमछने अप्रोन  
ख) पञ्जा  
ग) सशजणकल मास्क 

घ) चस्मा  
ङ) गम बटु  
च) जतु्ताको खोल (shoe cover – knee 

length) 

३ शव गहृ PPE मा समावेश हनु ुपने सामाग्रीहरु 
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 क) पानी नमछने अप्रोन  
ख) पञ्जा  
ग) सशजणकल मास्क 

घ) चस्मा  
ङ) गम बटु  
च) लामो बाहलुा भएको Gown 

छ) जतु्ताको खोल (shoe cover – knee 

length) 

४ 

 

नातेदार PPE मा समावेश हनु ुपने सामाग्रीहरु 

क) पञ्जा  
ख)सशजणकल मास्क 

५ 

 

यातायात सकेसम्म शव वहानको प्रयोग गने, चालकले प्रयोग 
गने  PPE 

क)सशजणकल मास्क 

ख) पञ्जा 
 

६ 

 

अन्त्येशस्ट अन्त्येशस्ट गने व्यशिहरुले  प्रयोग गने PPE 

क)सशजणकल मास्क 

ख) पञ्जा 
७ कोमभड–१९ बाट 

शंकास्पद मरर् 
भएको तर swab 

पररिर् गदाण 
Negative 
देशखएमा 

PPE मा समावेश हनु ुपने सामाग्रीहरु 

क) पानी नमछने अप्रोन  
ख) पञ्जा  
ग)सशजणकल मास्क 

घ) चस्मा  
ङ) गम बटु 

८ 

 

 

फोहर व्यवस्थापन 
र वातावरर् 

Disposal bag for bio-hazardous waste 
or thick plastic bag,  वकटार्/ुववषार् ुरवहत 



खण्ड ४) संख्या ९ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मममत २०७७।०३।०३ 

 

सरसफाई पारर सफा गनण 70% ethanol, 0.5% or 

0.1%  (minimum concentration) of 
sodium Hypochlorite solution  

९ 

 

 

हातको मनयममत 
सरसफाई 

Alcohol based hand rub (hand 
sanitizer) 
running water, 
soap 
हात सकुाउनको लागी disposable towel, 

Tissue paper, paper towel   
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१५ 

 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय  

अनसूुची (ख) 
COVID-19 Confirmed/Suspected/Probable case बाट मतृ्यु 

भएमा शव व्यवस्थापन गने तरिका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले, 
रववलाल पन्थ 
प्रदेश सशचव 

मतृकको शव 

अस्पतालको आकशस्मक वाडण वा कि 

Isolation/Quarantine/ 
वेवाररशे शव 

मतृ्य ुप्रमार् पत्र ददन े प्रहरीलाई खबर गने 

प्रहरीले पोिमाटणम गने/नगने 
भने्न मनर्णय गदणछ । 

covid-19 को कारर् मतृ्य ु
भएको भए अन्त्यविका 

लागी अन्त्यवि गने स्थानमा 
लैजाने वा गाड्न ेप्रवन्ध 

ममलाउने । 

पररवारका सदस्यहरूलाई शव चलाउन वा छुन ददन ुहुाँदैन । 

PPE प्रयोग गरेर शव व्यवस्थापन प्रकृया ममलाएर 
व्यवस्थापन गने । 

शवलाई भएमा body bag मा राख्न ेनभएमा सेतो कपडामा 
बेनण सवकन्छ र त्यस पमछ प्लाशस्टकमा बेन सवकन्छ । 

पररवारका सदस्यहरुले हेनण चाहेमा अनहुार १ ममटर 
टाढाबाट देखाउन सवकन्छ । 

शबलाई शव वाहनमा राखेर अन्त्यवि गने स्थानसम्म 
लैजाने । 


