
कोभिड-१९का कारण मतृ्य ुिएका व्यक्तिहरूको 
शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्तिप्त काययववभध-२०७६  

(पवहलो संशोधन २०७७) 
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प्रस्तावना 
 

कोभिड-१९ रोग मूख्यत: श्वास प्रश्वासबाट भनस्कने भिटाहरुबाट, भबरामीसंगको प्रत्यि 
सम्पकय बाट र भबरामीले प्रयोग गरेको वा िोएको बस्तसंुगको अप्रत्यि सम्पकय बाट सने िएता पभन 
मतृ्य ुपश्चात ्मतृ शरीरको संसगयबाट रोग सरेको हाल सम्म कुनै प्रमाण फेला परेको िैन तर शव 
परीिण गर्ाय वा शवको अन्य व्यवस्थापन गर्ाय उक्तित सावधानी अपनाउन ुआवश्यक हनु्ि | 
त्यसैले शव व्यवस्थापनको भसलभसलामा काननुी प्रवकया बमोक्तजम परुा गनुय पने ववभध/प्रवियालाई 
समेत दृविगत गरी स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयबाट भमभत २०७६/१२/२५ गते स्वीकृत 
िई लागू िएको “कोभिड-१९  का कारण मतृ्य ुिएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी 
संक्तिप्त काययववभध- २०७६” लाई थप पररष्कृत गरी संशोधन गररएको ि । 
 
१. कोभिड-१को कारणले हनेु मतृ्यकुो पररिाषा: कोभिड १९ भनगरानी (Surveillance) 

प्रयोजनका लाभग कोभिड-१९ बाट मतृ्य ुिन्नाले  कोभिड-१९ का क्तललभनकल लिण तथा 
क्तिन्हहरू र प्रयोगशाला भनर्ानका आधारमा सम्िाववत वा पवुि िएका केशहरूलाइ िन्ने 
बझु्न ुपर्यि । कोभिड-१९ ले भबरामी िए रे्क्ति मतृ्य ुहुुँर्ा सम्मको अवभध बीिमा भनज 
पूणयतः भनको निएको हनुपुिय । कोभिड-१९ बाहेकका कारणबाट मतृ्य ुिएको स्पि िएमा 
कोभिड-१९ कारणले मतृ्य ुिएको माभनने िैन ।  

२. अस्पताल, शव परीिण गहृ, शववाहन, क्तिहान, मैर्ान वा अन्त्येवि गने स्थानमा शवको 
व्यवस्थापनमा काम गने काम गने सबै व्यक्तिहरूले ले संिमण रोकथाम भनयन्रणका 
ववभधहरू अपनाई आवश्यकता अनसुार अनसूुिी “ि” अनसुारको व्यक्तिगत सरुिाका 
सामग्रीहरू (Personal Protective Equipment -PPE)को उक्तित प्रयोग गनुय पर्यि । 

३. अस्पतालमा बाहेक अन्य ठाउुँमा कोभिड-१९ संिभमत िई मतृ्य ुिएको अवस्थामा शव 
भलन जान ुपूवय शव वाहनका िालक तथा कमयिारीहरूले सक्तजयकल मास्क र ग्लोब्सको  
प्रयोग गनुय पर्यि । सकेसम्म मतृ शरीर शव वाहनमा नै ल्याउन ुपर्यि ।शववाहन निएको 
स्थानमा शव बोलन प्रयोग हनुे साधन (िट) बोलने व्यक्तिले मतृ शरीर निुने गरी बनाउन ु
पर्यि  र अनसूुिी “ि”-२ बमोक्तजम सरुिा सामग्री प्रयोग गनुयपर्यि।       

४. मतृकको धमय परम्परा अनसुार शवको सम्मान गरै् भनजका आफन्तहरूलाई  समेत सरुक्तित 
राख्न ुपर्यि । 

५. कोभिड-१९ को कारण मतृ्य ुिएको शवको परम्परागत िली आएका अन्त्येवि गने स्थानमा 
नै ववशेष सावधानी अपनाई अन्त्येवि गनुय पर्यि ।  



६. आइसोलेसन वा आई.सी.य.ु मा िएका भबरामीहरूको मतृ शरीर अन्त्येवि गने िममा भनम्न 
कुराहरूमा ध्यान दर्न ुपर्यि । 

 

(क)  अनसूुिी “ि” बमोक्तजम PPE को प्रयोग गने । 

(ि) शवमा िएको सबै उपकरणहरुः ट्युबहरू, लयाथेटरहरू आदर् हटाई सबै 
घाउहरूलाई 0.5% Sodium Hypochlorite Solution ले सफा गरी कटन तथा 
गजवपसले बन्र् गने । 

(ग)  शवको नाक र मिुबाट तरल पर्ाथय िहुावट रोलनको लाभग मूि र नाकका 
प्वालहरू बन्र् गररदर्ने । 

(घ)  शवलाई अन्य अवस्थामा जस्तै टाउको, अनहुार लगाएका शरीरका सबै िागहरू 
सेतो कपडाले लपेट्ने ।यदर् शरीरबाट कुनै तरल पर्ाथय िवुहरािेको िए  Dead 

body bag मा राख्ने  वा पानी नभिने कपडा वा प्लाक्तस्टकले लपेट्ने ।   

(ङ)  मतृकले प्रयोग गरेका सबै लत्ताकपडाहरु उक्तित सावधानीका साथ Biohazard वा 
प्लाक्तस्टकको झोलामा राख्नपुिय र झोलाको बावहरी सतह 0.1% Sodium 

Hypochlorite Solution ले सफा गने ।पनु: प्रयोगमा आउन सलने सामग्रीहरू जस्तैः 
घडी/गर-गहनाहरू ७०% अल्कोहल स्यानीटाईजरले पिुी घाममा सकुायर मार 
प्रयोग गने । 

(ि)  अस्पतालमा  प्रयोग िएका सबै उपकरणहरू उक्तित संिमण रोकथामका 
अभ्यासहरूको अनसुार Autoclave वा 0.5%   Sodium Hypochlorite Solution ले 
सफा गने । 

(ि)  मतृकलाई पररवारका सर्स्यहरूले हेनय िाहेमा १ भमटरको रू्रीमा  पालैपालो अनसूुिी 
“ि” मा उल्लेक्तित सरुिा सामग्री प्रयोग गरी हेनय सवकन्ि । शरीरलाई िुन, 
िलाउन वा बोलन परेमा अनसूुिी “ि” मा उल्लेक्तित सरुिा सामग्री प्रयोग गनुय 
पनेि ।   

(ज)  मतृकलाई सकेसम्म धेरै निलाउने । 

(झ)  हरेक प्रवियापभि साबनुपाभनले हात धनुे वा स्यानीटाईजरले सफा गनुयपिय । 



७. मतृकको शरीर रािेका सतहहरु जस्तै: ि ुुँई, टेबल, ओछ्यान, िेउिाउको टेवलहरु आदर् 

0.5% Sodium Hypochlorite Solution वा 70% Ethanol वा केही निएमा साबनु पानीले 
सफा गनुयपिय । 

८. यदर् भबरामीको मतृ्य ुघरमै िएको अवस्थामा, पररवारका सर्स्यहरूले र अक्तन्तम संस्कारमा 
संलग्न हनुे व्यक्तिहरूले सजगता अपनाई अन्त्येवि कायय गनुयपिय । बच्िा र ६० बषयिन्र्ा 
माभथका व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउन ुहुुँरै्न । 

९. मतृक शरीरलाई अन्त्येवि गने स्थानमा लगेपभि शव वाहन र स्रेिरलाई 0.5% Sodium 

Hypochlorite Solution वा 70% Ethanol वा केही निएमा साबनु पानीले सफा गनुयपर्यि। 

१०. अन्त्येवि गने स्थलमा ध्यान दर्न ुपने कुराहरू: 

(क)  अक्तन्तम संस्कार गने स्थलमा काययरत व्यक्तिहरूलाई शवबाट कोभिड-१९ को थप 
जोक्तिम हुुँरै्न िने्न कुराको जानकारी गराउन ुपिय । 

(ि)  अन्त्येवि काययमा संलग्न सबैले भनयभमत रूपमा हात धनुे, मास्क र पन्जाको प्रयोग 
गने लगायतका सावधानी अपनाउन ुपर्यि । 

(ग)  भबरामीको पररवारले हेनय िाहेमा अनहुार मार िोली मतृकको अनहुार रे्िाउन 
सवकन्ि । सो गर्ाय १ भमटरको र्रुीमा बसेर हेनय सवकन्ि । 

(घ)  मतृ शरररसंग भसधै सम्पकय मा नआउन ेवकभसमको धाभमयक ववधीहरू जस्तै पजुापाठहरु 
गने, पानी िवकय ने जस्ता वियाकलापमा केही समस्या हरैु्न ।  

(ङ)  मतृकले प्रयोग गरेको लत्ता कपडाहरू तातो पानी र सावनमा भिजाएर धनुे र घाममा 
सकुाएर पनुः प्रयोगमा ल्याउन सवकन्ि । 

(ि)  मतृ शरीर संग भसधै सम्पकय मा आउने काययहरु जस्तै मसुाने, अंगालो हाल्ने, ढोग्ने, 
िमु्बन गने जस्ता काययहरू गनुय हरैु्न । 

(ि) अन्त्येवि को कायय सकेपभि सबै व्यक्तिहरूले हात साबनु पानीले राम्ररी धनु ुपर्यि। 

(ज)  शवको िरानीले कुनै जोक्तिम पैर्ा गरै्न र अक्तन्तम संस्कार गनयको लाभग संकलन 
गनय सवकन्ि । 

(झ)  अन्त्येवि गने स्थानमा ठुलो जमघट गनय हुुँरै्न । एक आपसमा न्यनुतम १ भमटरको  
िौभतक रू्री कायम राख्न जरुरी हनु्ि ।  



 
११. बेवाररसे वा कसैबाट र्ाबी निएको र कोभिड-१९बाट मतृ्य ु िएको शंका लागेमा  

आवश्यकता अनसुार अनसुन्धान गरी सबै सूिनाहरूको ववस्ततृ अभिलेिीकरण गरी  प्रिभलत 
काननुी प्रावधान अनसुार जभत सलर्ो िाुँडो जभमन मभुन गाडी सरुक्तित राख्नपुिय ।  

१२. कोभिड-१९बाट मतृ्य ुिएको यवकन िएका मतृकहरूको शव परीिण गनुय परै्न । अपराध 
अनसुन्धानको प्रयोजनको लाभग कोभिड-१९ िएको वा सम्िाववत कोभिड िएको शवको 
परीिण गनुय परेमा भनम्न कुराहरूलाई ध्यान दर्ई शव परीिण  गनुय पर्यि । 

(क) सम्िव िएसम्म िुटै्ट परीिण किमा शव परीिण  गनुयपिय । 
(ि) शव परीिण गर्ाय पयायप्त उज्यालो र िेक्तन्टलेसन िएको शव परीिण किमा गनुय 

पर्यि । सम्िबिएमा नेगेवटि प्रेसर कि उपयिु हनु्ि । 
(ग) शव परीिण गर्ाय कम िन्र्ा कम क्तिवकत्सक तथा स्टाफहरूको संलग्नता हनु ु

पर्यि ।  
(घ) शव परीिण काययमा संलग्न व्यक्तिहरूले अनसूुिी “ि” को १ बमोक्तजमका  सरुिा 

सामग्रीहरू  प्रयोग गनुय पर्यि । 
(ङ) फोलसो सबै िन्र्ा अक्तन्तममा िोल्न ुपर्यि र फोलसो िोल्र्ा ववशेष ध्यान दर्न ुपिय 

वकनिने यसैबाट संिमण हनुे सम्िावना अभधकतम हनुसलि । 
(ि) टाउको िोल्र्ा ववशेष सावधानी अपनाउनपुिय ।  
(ि) आवश्यक िएमा नाक तथा घाुँटीको र र्वैु फोलसोको स्वाब भलन ुपर्यि । 
(ज) स्वाब लगाएत अनसुन्धान प्रयोजनका लाभग कुनैपभन नमनुा संकलन गर्ाय ववशेष 

सावधानी अपनाई जभत सलर्ो िाुँडो नमनुा राक्तिएका कन्टेनरहरू बन्र् गनुयपिय ।  
(झ) सबै प्रवकया परुा िएपभि शवलाई 0.1%   Sodium Hypochlorite Solution वा 70% 

Ethanol ले सफा गन ेर मतृ शरीरलाई Dead body bag मा वा प्लाक्तस्टकले लपेटी 
प्रहरीलाई क्तजम्मा दर्न ुपर्यि । 

(ञ) शव परीिण सवकने ववक्तत्तकै प्रयोग गरेका सामाग्रीहरू Disinfect गनुय पर्यि । 
(ट) Clinical waste लाई राम्रो सुँग व्यवक्तस्थत तररकाले व्यवस्थापन गनुयपिय । 
(ठ) ववपर् सम्बन्धी शवहरूको व्यवस्थापन गनुय परेमा “ववपर् पश्चातको व्यवस्थापन 

सम्बन्धी मागय र्शयन, २०६८ (संशोधन सवहत)” ले तोकेका प्रवियाहरू पालना गरै् 
आवश्यकता अनसुार यस काययववभधलाई प्रयोग गनुयपनिे ।   



अनसूुिी “क” 

कोभिड-१९  Confirmed/suspected/probable case बाट मतृ्य ुिएमा शव व्यवस्थापन गने तररका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

मतृकको शव 

अस्पतालको 
आकक्तस्मक वा वाडय 

कि 

Isolation/Quarantine/
बेवाररस शव 

मतृ्य ुप्रमाण पर दर्न े

पररवारका सर्स्यहरुलाई 
शव िलाउन वा िुन दर्न ु

हरैु्न 

PPE

नोट : 
(१) COVID-19 को संिमणबाट मतृ्य ुिएको पवुि िएका शवलाई माभथ उल्लेक्तित प्रकृयाहरु परु् याई शवलाई अन्त्यवि प्रकृया अक्तघ बढाउने । 
(२) पवहिान निएका (वेवाररसे) शव िएमा गाड्ने प्रकृया भमलाउने । 



अनसूुिी  “ि” 

 
मतृक शरीर सम्हाल्र्ा िावहने सामाग्री तथा PPE को प्रयोग गर्ाय ध्यान दर्न ुपने कुराहरू 

 

भस.नं. वववरण PPE मा समावेश हनु ुपने सामाग्रीहरू 

१ शव परीिण (Autopsy) 

Full PPE 

(क)  सम्पूणय सरुिात्मक कपडा (Coverall) 

(ि)  लामो बाहलुा िएको पानी निने Gown 

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

(घ)  मिु िोप्ने (Face shield) 

(ङ)  िस्मा (Goggles) 

(ि)  N95 masks or Aerosol – generating procedures or सक्तजयकल 
मास्क 

(ि)  गम बटु 

(ज)  टोपी (Head cover) 

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

२ शव व्यवस्थापन गने व्यक्ति 

PPE समावेश हनुे सामाग्री 
(क) पानी नभिने अप्रोन  

(ि)  पञ्जा   

(ग)  सक्तजयकल मास्क 

(घ)  िस्मा 
(ङ)  गम बटु 

(ि) जतु्ताको िोल (Shoe cover – Knee length) 

३ शव गृह 

PPE समावेश हनुे सामाग्री 
(क)  पानी नभिने अप्रोन  

(ख)  पञ्जा  

(ग)  सक्तजयकल मास्क 

(घ)  िस्मा 
(ङ)  गम बटु 

(च)  लामो बाहलुा िएको Gown 

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

४ नातेर्ार 
PPE समावेश हनुे सामाग्री 

(क) पञ्जा 
(ख) सक्तजयकल मास्क 

५ यातायात 

सकेसम्म शव वाहनको प्रयोग गने, िालकले प्रयोग गने PPE 

(क) सक्तजयकल मास्क  

(ख)  पञ्जा 

६ अन्त्येवि 

अन्त्येवि गने व्यक्तिहरूको प्रयोग गने PPE 

(क)  सक्तजयकल मास्क 

(ख)  पञ्जा 

७ 

कोभिड-१९  बाट शंकास्पर् 
मरण िएको तर swab 

परीिण गर्ाय Negative 
रे्क्तिएमा 

PPE समावेश हनुे सामाग्री 
(क) पानी नभिने अप्रोन  

(ख) पञ्जा (Nitrile)  

(ग) सक्तजयकल मास्क 

(घ) िस्मा 
(ङ) गम बटु 



भस.नं. वववरण PPE मा समावेश हनु ुपने सामाग्रीहरू 

 ८ 
फोहोर व्यवस्थापन र 
वातावरण सरसफाई 

Disposal bag for bio-hazardous waste or thick plastic bag 

वकटाण/ुववषाण ु रवहत पारर सफा गनय 70% ethanol, 0.5% or 

0.1%(Minimum concentration) of  Sodium Hypochlorite 

Solution 

९ हातको भनयभमत सरसफाई 

Alcohol based hand rub (hand sanitizer) 

Running water 

Soap 

हात सकुाउनको लाभग (Disposable towel, Tissue paper, paper 

towel) 

 


