
 

 

 

 
 
 

 

  पाल सरकार स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाड ौँबाट चिचकत्सा सेवा महाशाखाका चनर्दशेक डा तारानाथ पोख्रेल  

को   नेततृ्वमा आउनभुएका वररष्ठ जनस्वास््य प्रशासक मर्दनकुमार श्रेष्ठ र जनस्वास््य अचिकृत सचुर्दप आलेमगर सचहतको 

टोलीले   गण्डकी प्रर्दशेका माननीय मखु्यमन्त्रीज्य ू, सामाचजक चवकास मन्त्री ज्य ू, स्वास््य चनर्देशनालयका चनर्दशेकज्यू  र 

अन्त्य पर्दाचिकारीहरु, प्रर्देश स्वास््य आपचूति व्यवस्थापन केन्त्रका चनर्देशकज्यू, लगायत अन्त्य सरोकारवालासंग भेट गरर 

आफ्नो चजम्मेवारी तथा कायियोजनाबारे जानकारी गराउनभुयो । 

सो क्रममा उहाौँहरुले पोखराचस्थत पचिमान्त्िल के्षरीय अस्पताल 

सचहत चवचभन्त्न अस्पतालहरुको अनुगमन तथा चनरीक्षण गरर 

अस्पतालमा उपलब्ि जनशचि, सेवा/सुचविा, स्रोत सािन आचर्दको 

नकसांकन गनुिभयो, साथै प्रर्दशेका अन्त्य चजल्लामा अवचस्थत 

अस्पतालहरुमा पचन सोचह कायिका लाचग स्वास््य चनर्दशेनालय, 

प्रर्दशे स्वास््य आपतकालीन कायिसंिालन केन्त्र मार्ि त परािार 

गररयो । 

 

चजल्ला प्रशासन कायािलय कास्कीमा कोचभड-१९ सम्बचन्त्ि त्यांक रेकचडिङ/ररपोचटिंग सम्बन्त्िमा मखु्यमन्त्री तथा 

मचन्त्रपररषर्दक्ो कायािलय, सामाचजक चवकास मन्त्रालय, स्वास््य चनर्देशनालय, चजल्ला प्रशासन कायािलय कास्की लगायतका 

प्रचतचनचिहरु र सफ्टवेयर चनमािणकताि सचम्मचलत संयुि बैठक सम्पन्त्न भयो । बैठकमा ररपोचटिंग र्मि र टेम््लेट सम्बचन्त्ि 

एकरुपता, अनलाइन ररपोचटिंगको व्यवस्था, लगायतका चवषयमा छलर्ल भयो । उि बैठकले स्थानीय तहर्देचख चजल्लासम्म 

र चजल्लार्दचेख प्रर्दशेमा आउने गरर कोचभड - १९ सम्बचन्त्ि अनलाइन ररपोचटिंग प्रणाली चवकास गने र यसको लाचग मखु्यमन्त्री 

तथा मचन्त्रपररषर्दक्ो कायािलयले सहजीकरण गने चनणिय भयो । यसका साथै गण्डकी प्रर्दशेमा कोचभड - १९ सम्बचन्त्ि सम्पणूि  

सिूना तथा जानकारी प्रर्दान गनि मोबाइल ए्स चनमािण गने र २०७७ बैशाख १ गते त्यसको शुभारम्भ गने चनणिय समेत उि 

बैठकले गरेको छ । 

 

  

ने   

अंक  ५  |   वषि १  |   िैत ३०  गते  आइतबार  |   साप्ताचहक समािारपचरका 

 

कोरोना सम्बचन्त्ि कुनै पचन जानकारी चलन वा चर्दन परेमा, स्वास््य सामग्रीहरुको कालो बजारी गरेको पाइएमा, कोरोना सम्बचन्त्ि कुनै गलत 

प्रिार प्रसार वा जनतालाई भ्रचमत पाने खालको गचतचवचि भएको पाइएमा ०६१-५२४०७४ (चवहान ८ र्दचेख सांझ ५ बजे सम्म) मा र्ोन 

गनि सकनहुुनेछ । कोरोना भाइरस (कोचभड- १९) रोगसंग चमल्र्दोजलु्र्दो लक्षण आरु् वा अरु कसैलाई र्देखा परेमा वा कुनै चजज्ञासा भएमा 

गण्डकी प्रर्दशे चभरबाट र्ोन गर्दाि पैसा नलाग्ने फोन न. १०९२ मा फोन गरि "हेल्लो डाक्टि" सेवा मार्ि त चिचकत्सकीय परामशि तथा 

अन्त्य स्वास््य सेवा प्राप्त गनुिहोस ।           

              

              



 

 

  

 

 

 

 

 

कोचभड-१९ सम्बचन्त्ि चजल्ला कमाण्ड पोस्टले 

पोखराचस्थत चवचभन्त्न ६ वटा अस्पतालको 

अनगुमन गरेको छ । अस्पतालमा संिाचलत चर्भर 

चकलचनक, कोचभड-१९ शंकास्पर्द चवरामीको 

िेकजाौँि, एम्बलेुन्त्सको सेवाप्रवाह र चनयचमत 

सेवाको बारेमा प्रमखु चजल्ला अचिकारी, चजल्ला 

प्रहरी प्रमखु, स्वास््य कायािलय प्रमखु लगायतको 

टोलीले अनुगमन गरेको हो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

             र्दर््स्फ़ 

 

चजल्ला 

कवारेन्त्टाइन होम 

कवारेन्त्टाइनमा 

रहकेा 

चर्भर चकलचनक 
आइसोलेसन 

चवर्देशबाट 

आएकाको 

संख्या  

संकचलत    

नमनुा नेगेचटभ पोचजचटभ 

नचतजा 

आउन 

बाौँकी 

 

RDT 

चकटबाट 

गररएको 

पररक्षण 
संख्या बेड  बसेका  संख्या जाौँिेको बेड  बसेका  

कास्की 

 

11 493 

 

 0 96 

 

5 227 111 

 

- 348 

 

95 85 0 10 19 

स्यांग्जा 34 1338 0 596 - 46191 4 

 

- 581 101 100 0 1 209 

तनहुौँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 8 3 0 5 33 

लमजुङ 

 

68 949 0 

 

24 4 226 5 

 

- 188 

397 

 

40 30 0 10 66 

गोरखा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 3 3 0 0 20 

पवित 11 375 7 185 

 

- 326 20 

 

0 316 66 46 0 20 239 

म्याग्र्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 10 4 0 6 52 

बाग्लुङ्ग 37 219 26 990 - 13034 9 

   

2 836 39 35 2 2 675 

नवलपरु 24 755 66 48 - - 24 

 

2 560 - - - - 62 

मनाङ्ग 7 61 

 

1 2 5 53 7 

 

- 3 3 3 0 0 0 

मसु्ताङ्ग 15 96 7 2 4 - 10 

 

- 25 - - - - 7 

जम्मा 295 4921 138 2777 89 60582 265 4 4543 365 309 2 54 1382 

 

साबुन पानीले हात ममचीममची धोऔ ं। 

मास्क ि स्यानीटाईजि को प्रयोग गिौं । 

 

।

।

।

 

गण्डकी प्रर्दशेमा भएका कवारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, संकचलत नमनूा र नतीजा (PCR र RDT समेत)  सम्बचन्त्ि िैर ३० गतेसम्मको चववरण  
 

 

चजल्ला 

कवारेन्त्टाइन होम 

कवारेन्त्टाइनमा 

रहकेा 

चर्भर चकलचनक आइसोलेसन 
चवर्दशेबाट 

आएकाको 

संख्या  

संकचलत    

नमुना नेगेचटभ पोचजचटभ 

नचतजा 

आउन 

बाौँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  संख्या जाौँिेको बेड  बसेका  

कास्की 

 

11 493 

 

 0 96 

 

4 11 111 

 

- 389 

 

84 74 0 10 

स्यांग्जा 34 1193 42 419 - - 4 

 

- 581 79 38 0 41 

तनहुौँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 2 2 0 0 

लमजुङ्ग 

 

68 949  29 

 

24 4 226 5 

 

- 188 

397 

 

30 25 0 5 

गोरखा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 3 3 0 0 

पवित 11 375 7 185 

 

- 326 20 

 

6 316 50 46 0 4 

म्याग्र्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 4 3 0 1 

बाग्लुङ्ग 37 219 26 803 - - 9 

   

2 836 28 23 2 3 

नवलपुर 24 755 66 48 - - 24 

 

2 560 - - - - 

मनाङ्ग 7 61 

 

1 2 5 46 7 

 

- 3 3 0 0 3 

मसु्ताङ्ग 15 96 7 2 4 - 10 

 

- 25 - - - - 

जम्मा 295 4776 209 2413 88 1134 265 10 4146 283 214 2 67 

 गण्डकी प्रर्दशेमा भएका कवारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, संकचलत नमनुा र नचतजा  सम्बचन्त्ि िैर २७ गतेसम्मको चववरण  मिमिन्न मजल्लामा RDT मकट बाट गरिएको सम्पूर्ण परिक्षर् परिर्ाम नेगेमटि िहेको छ । 



गण्डकी प्रर्दशेका माननीय मखु्यमन्त्री पृ् वी सुब्बा गरुुङज्यलेू बाग्लङुचस्थत ि लाचगरी अंिल अस्पताल पुगी कोचभड -

१९ संक्रचमत २ जना चवरामीको अवस्थाबारे जानकारी चलनुभएको छ । 

मखु्यमन्त्रीज्य ू संगै गण्डकी प्रर्दशे सरकारका प्रमखु सचिवज्य,ू 

मखु्यमन्त्रीका राजनीचतक सल्लाहकार गोचवन्त्र्द नेपाली लगायतको 

टोलीले अस्पतालको चनरीक्षण र आइसोलेसन वाडिमा उपिाररत २ 

जना चवरामीको अवस्थाबारे जानकारी चलनभुएको चथयो । 

गण्डकी प्रर्दशे सरकारका माननीय भ चतक पूवाििार चवकास मन्त्रीज्यकूो 

नेततृ्वमा स्वास््य चनर्दशेनालयका चनर्दशेकज्यू, प्रमखु चजल्ला 

अचिकारीज्य,ू स्वास््य कायािलय प्रमखुज्य ू लगायतका प्रचतचनचिहरुले 

अस्पताल व्यवस्थापन सचमचतका अध्यक्षज्य ू अस्पतालका मे.स ु

लगायत सचमचतका सर्दस्यहरुसंग कोचभड-१९ को रोकथाम, चनयन्त्रण, 

उपिार तथा व्यवस्थापनको पूवितयारीका  सम्बन्त्िमा जानकारी 

चलनुभएको छ सो अवसरमा माननीय मन्त्रीज्यलेू  गोरखा 

अस्पताललाई,  PPE सेट, RDT चकट, कलोररन, मास्क लगायतका सामग्रीहरु हस्तान्त्तरण गनुिभएको चथयो । 

पोखरा स्वास््य प्रचतष्ठानमा कोचभड-१९ को परीक्षण पिात चिचकत्सक 

र प्रयोगशाला प्राचवचिकहरुको टोलीले र्दचैनक रेकचडिङ/ररपोचटिंग गर्द ै

आएको छ । गण्डकी प्रर्दशेका चवचभन्त्न चजल्लाबाट संकचलत नमनुाको 

पोखरा स्वास््य चवज्ञान प्रचतष्ठानको प्रयोगशालामा PCR मेचसनबाट 

परीक्षण हुौँर्द ैआएको छ । 

 

 
िैर ३० गतेसम्म हले्लो डाकटर १०९२ मा सेवा चलने सेवाग्राहीको संख्या ५६२ 



कोचभड -१९ को संक्रमण भएका चवरामीहरुलाई 

अस्पताल परुयाउने चनर्देचशका (PPT) र कोचभड-

१९ का कारण मतृ्य ु भएका व्यचिहरुको शव 

व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायिचवचिबारे स्वास््य 

चनर्दशेनालयका कमििारीहरुलाई अचभमखुीकरण 

प्रर्दान गररएको छ ।  कायिक्रममा प्रर्दशे PTT को 

संरिना र पररिालन, स्वास््य कायािलयहरुको 

भचूमका, चडस््याि सेन्त्टर, ट्राएज, आवश्यक 

सामग्री लागयतका चवषयमा छलर्ल र अन्त्तरचक्रया भएको चथयो ।  यसैगरी कोचभड-१९ का कारण कसैको मतृ्य ुभएमा शव 

व्यवस्थापनमा अस्पतालका कमििारी, शव वाहनका कमििारी, आर्न्त्त र नातेर्दारले ध्यान चर्दनुपने कुराहरु तथा अपनाउनपुने 

सतकि ताका बारेमा समेत छलर्ल भयो ।   

भ चतक पवूाििार चवकास मन्त्रालयका माननीय 

मन्त्री श्री रामशरण बस्नेतज्य ूतथा सचिव श्री 

इश्वरिन्त्र मरहट्टा ले स्वास््य चनर्दशेनालयको 

अवलोकन गनुिभयो । यस अवसरमा उहाौँहरुले 

कोचभड-१९ संग सम्बचन्त्ित चवचभन्त्न 

चक्रयाकलापहरुबारे जानकारी चलनकुा साथै 

संक्रचमतहरुको व्यवस्थापन र उपिारका लाचग 

कमििारी व्यवस्थापनको चस्थचतबारे नेपाल 

चिचकत्सक संघ, कास्की शाखाका अध्यक्ष 

लगायत अन्त्य अस्पतालहरुका चनर्दशेक तथा प्रचतचनचिहरुसंग  जानकारी  चलनुभयो ।  यस अचघ माननीय मन्त्री श्री रामशरण 

बस्नेतज्य ूतथा सचिव श्री इश्वरिन्त्र मरहट्टाज्य ूसचहत स्वास््य चनर्देशनालयका चनर्देशक डा चवनोर्द चवन्त्र्द ुशमािले लेखनाथमा 

अवचस्थत लेखनाथ सामरु्दाचयक लायन्त्स अस्पतालको चनरीक्षण गनुिभएको चथयो ।   



गण्डकी प्रर्दशे, सामाचजक चवकास मन्त्रालय अस्पताल चवकास महाशाखाका प्रमखु डा रामबहार्दरु के.सी सचहतको टोलीले 

स्वास््य कायािलय, तनहुौँ, र्दम ली अस्पताल र जी.पी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पतालको अनगुमन गरर आवश्यक सल्लाह र 

चनर्दशेन प्रर्दान गरेको छ ।  

   

 

कोचभड-१९ परीक्षणका लाचग संघीय सरकारबाट प्राप्त Rapid Diagnostic Test (RDT) चकट स्वास््य चनर्दशेनालयका 

कमििारी सचहतको टोचलले गण्डकी प्रर्दशेका सबै  चजल्लामा चवतरण गरेको छ ।  

यो चकटले चवशेषगरी िैर मचहनाचभर चवर्दशेबाट आएका व्यचिहरुमा कोचभड-१९ को पररक्षण गररनेछ । गण्डकी प्रर्देशका 

सबैजसो चजल्लामा RDT चकट मार्ि त चवर्दशेबाट र्चकि एका व्यचिको नमनुा पररक्षणको शरुुवात भैसकेको छ । 

 



 

गण्डकी प्रर्दशेकै एक मार कोरोना डेचडकेटेड 

अस्पतालमा १० शैयाको आइसोलेसन वाडि तयार 

गररसचकएको छ । अस्पतालमा रहकेो आइसोलेसन 

वाडिमा हरेक बेडमा भेचन्त्टलेटर र आइसीयकुो सचुविा 

जडान गररएको छ भने कोरोना शंकास्पर्द चवरामीको 

लाचग चर्भर चकलचनक चनरन्त्तर रुपमा िचलरहकेो छ ।  

स्वास््यकमीको सुरक्षाको लाचग सरुचक्षत रुपमा नमनुा 

संकलन गनिको लाचग नेपाल औषिी थोक व्यवसायी 

संघ पोखराको स जन्त्य तथा पोखरा चवश्वचवद्यालयको 

प्राचवचिक सहयोगमा पोखरा UPVC उद्योगद्वारा 

Sample Collection कयाचबनेट पोखरा स्वास््य 

चवज्ञान प्रचतष्ठानको हातामा स्थापना गररएको छ । यस्तै 

कयाचबनेट यस अचघ नै बाग्लङ्ुचस्थत ि लाचगरर 

अस्पतालमा पचन स्थापना गररएको छ । 

पोखरा स्वास््य चवज्ञान प्रचतष्ठानका उपकुलपचत, स्वास््य 

तथा  जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाड ौँबाट आउनभुएका डा 

तारानाथ पोख्रेल, मर्दनकुमार श्रेष्ठ र सचुर्दप आले सचहतको 

टोली र स्वास््य चनर्दशेनालय, गण्डकी प्रर्दशेका चनर्देशक 

डा चवनोर्द चवन्त्र्द ु शमाि ज्य ू चबि रोष्टर व्यवस्थापनको 

चवषयमा छलर्ल भएको छ । 

 

 



 

आज सामाचजक चवकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री नरर्दवेी 

पनु मगरज्य,ू सचिवज्य,ू स्वास््य मन्त्रालयबाट  आउनुभएका 

डा तारानाथ पोख्रेल सचहतको टोली  स्वास््य चनर्दशेकज्य,ू 

प्रर्दशे आपचूति व्यवस्थापन केन्त्रका चनर्दशेकज्य,ू अस्पताल 

महाशाखा प्रमखु ज्य ूलगायतको संयिु बैठकले कोचभड-१९ 

सम्बचन्त्ि  चवचवि पक्षमा छलर्ल गनुिभयो । 
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