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मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकता डनर्ाारण  

िम्बन्र्ी मापदण्ि, २०७८ 
 

(स्वीकृत डमडत: मा. मक्न्िस्तर २०७८/१/२३) 
 

प्रस्तावनााः कोडिि-१९ महामारीमा िङ्क्रडमतहरूको उपचार व्यवस्थापनमा अक्सिजनको महत्त्वपूणा 
िडूमका रहेकोले यिको व्यापक प्रयोग िइरहेको िन्दिामा अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकतालाई 
िडुनक्ित गना वाञ्छनीय देक्िएकोले जनस्वास््य िेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले ददएको अडर्कार 
प्रयोग गरी स्वास््य तथा जनिङ्क््या मन्िालयले “मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकता 
डनर्ाारण िम्बन्र्ी मापदण्ि” जारी गरेको छ।  
 

१.  िंक्िप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यि मापदण्िको नाम “मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग तथा 
आवश्यकता डनर्ाारण िम्बन्र्ी मापदण्ि, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो मापदण्ि तरुुन्त लागू हनुेछ। 

२. डबरामीको अवस्था अनिुार मेडिकल अक्सिजनको आवश्यकता देहाय बमोक्जम हनुेछाः   

(१) आई.िी.य.ु र िेक्न्िलेिरमा रािी उपचार गनुा पने क्ररक्रिकल डबरामीका लाडग प्रडत ददन 
औितमा १४ हजार डलिर अक्सिजन आवश्यक पने (१० डलिर प्रडत डमनेिका दरले)।   

(२) एच.िी.य.ुमा रािी उपचार गनुा पने जक्रिल डबरामीका लाडग प्रडत ददन औितमा १२ 
हजार डलिर अक्सिजन आवश्यक पने (८ डलिर प्रडत डमनेिका दरले)।   

(३) अस्पतालमा अक्सिजन िक्रहत उपचार गनुा पने डबरामीका लाडग प्रडत ददन औितमा ६ 
हजार डलिर अक्सिजन आवश्यक पने (औित ४ डलिर प्रडत डमनेिका दरले)।    

नोिाः  उक्ललक्ित मेडिकल अक्सिजनको आवश्यकता िम्बन्र्ी क्रवस्ततृ क्रववरण अनिूुची १ र 
२ मा ददइएको छ। 
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३. मेडिकल अक्सिजनको आवश्यकता दर देहाय बमोक्जम हनु ेअनमुान गररएको छाः  

(१)  १० जना डबरामीलाई आई.िी.य.ुमा रािेर उपचार गदाा प्रडत ददन 1,40,400 डलिर र 
२१ डिडलण्िर आवश्यक पदाछ  

(२) ५० जना डबरामीलाई एच.िी.य.ु मा रािेर उपचार गदाा प्रडत ददन  5,97,600 डलिर र 
८८ डिडलण्िर आवश्यक पदाछ  

(३) १०० जना िामान्य डबरामीलाई अक्सिजन ददएर उपचार गदाा प्रडत ददन 5,76,000 
डलिर र ८५ डिडलण्िर आवश्यक पदाछ 

 

४. कोडिि-१९ को उपचारका लाडग तोक्रकएका अस्पतालहरूले बेि िं्याका आर्ारमा कम्तीमा ७ 
ददनका लाडग मेडिकल अक्सिजन मौज्दात राख्न ुपनेछ।  

 

५. मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग दताावाल क्चक्रकत्िकको डिफाररि र स्वास््यकमीको डनगरानीमा 
मािै गनुा पनेछ।   
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अनिूुची १M आगामी तीन मक्रहनाका लाडग  मेडिकल अक्सिजन आवश्यक पने कोडिि-१९ का 
डबरामीहरूको अनमुान  

डि.नं. मक्रहना नयााँ िङ्क्रडमतहरू 
िामान्य 
(८०%) 

अस्पतालमा 
अक्सिजन िक्रहत 

(१०%) 

जक्रिल एच. िी.य.ुमा 
(७%) 

गक्म्िर 

आइ.िी.य/ु 

िेक्न्िलेिर (३%) 

१ बैशाि 76160 60928 7616 5331 2285 

२ जेष्ठ 100754 80603 10075 7053 3023 

३ अिार 123260 98608 12326 8628 3698 
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अनिूुची २M आगामी तीन मक्रहनाका लाडग कोडिि-१९ डबरामीको उपचारका लाडग आवश्यक पने मेडिकल अक्सिजन िपतको अनमुान  

डि.नं. डबरामीको अवस्था िय्या 
अनमुाडनत केश अनमुाडनत अक्सिजन िपत डलिरमा अनमुाडनत अक्सिजन डिडलण्िर िपत (४६ डल. िाइज) 

बैशाि जेष्ठ  अिार बैशाि जेष्ठ  अिार जम्मा बैशाि जेष्ठ  अिार जम्मा 

१ क्ररक्रिकल  आई.िी.य.ु/िेक्न्िलेिर २२८५ ३०२३ ३६९८ २२४५५०१४४ २९७०६३०९४ ३६३४१९७८४ ८८५०३३०२२ ३३०२२ ४३६८६ ५३४४४ १३०१५२ 

२ जक्रिल एच.िी.य.ु ५३३१ ७०५३ ८६२८ ४४६०२९५१७ ५९००६३७८६ ७२१८६९७२५ १७५७९६३०२८ ६५५९३ ८६७७४ १०६१५७ २५८५२४ 

३ मध्यम जक्रिल िार्ारण अक्सिजन बेि ७६१६ १००७५ १२३२६ ३०७०७७१२० ४०६२४०१२८ ४९६९८४३२० १२१०३०१५६८ ४५१५८ ५९७४१ ७३०८६ १७७९८६ 

  जम्मा   

१५२३२ २०१५१ २४६५२ ९७७६५६७८१ १२९३३६७००८ १५८२२७३८२९ ३८५३२९७६१७ 143773 190201 232687 566661 

 

िाराशंाः  

स्वास््य तथा जनिं्याले अनमुान गरेको अस्पताल िनाा गरी उपचार गनुा पने िङ्क्रडमतहरूको आर्ारमा बैशाि मक्रहनामा १ लाि ४४ हजार, 
जेष्ठ मक्रहनामा १ लाि ९० हजार र अिार मक्रहनामा २ लाि ३३ हजार डिडलण्िर गरी कुल जम्मा ५ लाि ६७ हजार डिडलण्िर िपत हनुे 
अनमुान गररएको छ।  

 

नोिाः   यि मापदण्ि र अनिूुचीमा उक्ललक्ित डिडलण्िरको प्रकार िम्बन्र्मा नोडमनल कन्िेन्ि अक्सिजन िमता ६८०० डलिर र तरलीय िमता ४७.२ 
डलिर िएको डिडलण्िर िाइज “J” लाई माडनएको छ।  

 


