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            कोरोना भाइरस ननयन्त्रण र रोकथामका लानि िण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फ बाट बाट आज भएका िनतनिनिहरु 

         मिमि २०७७/१/१ गिे  

सामाजिक जिकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशेका माननीय 

मन्त्री नरदिेी पनु मगरज्यकूो उपजथितमा, थिाथ्य तिा 

िनसंख्या मन्त्रालयबाट आउन ु भएका जिजकत्सा सेिा 

महाशाखाका जनदशेक डा तारानाि पोखे्रलज्य ूसजहतको 

टोली, थिाथ्य जनदशेनालय, गण्डकी प्रदशेका जनदशेक 

डा जिनोद जिन्त्द ु शमााज्य,ू थिाथ्य जनदशेनालय र जिश्व 

थिाथ्य संगठनका कमािारीहरु सजममजलत बैठक थिाथ्य 

जनदशेनालयको बैठक हलमा समपन्त्न भयो । उक्त बैठक 

कोजभड - १९ को सन्त्दभामा प्रभािकारी रुपमा सिूना 

संकलन गनाको जनजमत थिाथ्य जनदशेनालय गण्डकी 

प्रदशेले तयार गरररहकेो अनलाइन ररपोजटिंग प्रणाली, सिासाधारणको लाजग सिूना प्रिाह गनाको जनजमत तयार गररएको 'िण्डकी स्िास््य' 

मोबाइल एप्सको जिजिध पक्षका बारेमा छलफल गनाको जनजमत आव्हान गररएको जियो । बैठकल ेजछट्टै नै गण्डकी प्रदशेका थिानीय तहदजेख 

जिल्ला ह ुँद ैप्रदशेसमम थिाथ्य समबजन्त्ध अनलाइन सिूना संकलन गने प्रणालीको शरुुिात गने भएको छ । 

यसैगरी आिै जिहान ८ बिे थिाथ्य जनदशेनालय गण्डकी प्रदशे पोखरामा माननीय सामाजिक जिकास मन्त्रीज्यकुो उपजथिजतमा थिाथ्य 

जनदशेनालयका जनदेशकज्य ूर अन्त्य  कमािारीको उपजथिजतमा कोरोना भाइरस (कोजभड - १९) रोगको जनयन्त्रणमा खजटएका थिाथ्यकमी, 

सरुक्षाकमी, कमािारी लगायत सबैको उच्ि प्रशंसा गद ैराजरिय गान  र करतालीले सममान गररएको छ ।  

http://hd.gandaki.gov.np/
http://hd.gandaki.gov.np/
mailto:hd.gandaki@gmail.com


प्रदेश सरकार   

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

स्िास््य निदेशिालय 
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, िेपाल 

 

Website: http://hd.gandaki.gov.np/                            Email Address: hd.gandaki@gmail.com  
 

टोल फ्री १०९२ (हेल्लो डाक्टर) 
फोि िं. ०६१-५२०३९० 

फ्याक्सः ०६१-५२०३३० 

 

पोखरा थिाथ्य जिज्ञान प्रजतष्ठानको प्रयोगशालामा गण्डकी प्रदशेका जिजभन्त्न जिल्लाबाट कोजभड - १९ शंकाथपद जिरामीको नमनुा  संकलन 

गरर  पी.सी.आर प्रजिजधबाट परीक्षण भैरहकेो छ । उक्त कायामा काठमाड ुँबाट आउनुभएका प्रयोगशाला जिज्ञहरु सजहत प्रयोगशालाकै 

कन्त्सल्टेन्त्ट प्यािोलोजिथट तिा प्रयोगशाला प्राजिजधकहरु, प्रदशे िनथिाथ्य प्रयोगशालाका प्रजिजधकहरुको टीम जनरन्त्तर रुपमा खजटइरहकेो 

छ ।   

 

यसैगरी जिजभन्त्न जिल्लामा Rapid Diagnostic Test (RDT) जकट बाट जिदशेबाट फजका एका र क्िारेन्त्टाइनमा बसेकाहरुको   कोजभड - 

१९ पररक्षण भैरहकेो छ । आि िप ४०० िनाको RDT जकटबाट कोजभड-१९ को पररक्षण गररएको छ । यससंगै िममा १७८२ िनाको 

RDT जकट माफा त पररक्षण गररएको छ । 

      RDT जकटबाट गररएको पररक्षण संख्या र कोजभड - १९ संग समबजन्त्धत जिजभन्त्न जििरण तलको टेबलमा जदइएको छ । 
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थिाथ्य तिा िनसंख्या मन्त्रालय, थिाथ्य सेिा जिभागबाट जिजभन्त्न बन्त्दोबथतीका 

सामाग्री सजहतको १५ िान RRT झोला प्राप्त भएको छ । यस झोलाजभर टेन्त्ट, झलु, 

िक्कु, पन्त्िा, लाइट, प्रािजमक उपिार सामग्री लगायतका सामानहरु रहकेा छन ्। यी 

सामग्रीको जिपदको बेला जिकट ग्राजमण भेगहरुमा उद्दार कायामा संलग्न थिाथ्यकमी, 

सरुक्षाकमी लगायतका व्यजक्तहरुले प्रयोग गनेछन । 

थिाथ्य जनदशेनालयको कोजभड - १९ समबजन्त्ध परामशा जदने जनशलु्क टेजलफोन सेिा 

'हले्लो डाक्टर' १०९२ मा जमजलटरी अथपताल, पोखराका जिजकत्सक सह-सेनानी डा 

आयाा  रायमाझीले  परामशा सेिा प्रदान गरररहन ुभएको छ । आिसमम ५६९ िनाले 

परामशा सेिा जलइसकेका छन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामाजिक जिकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशेका माननीय मजन्त्र नरदिेी 

पनु मगरज्यलेू गण्डकी प्रदशेमा थिाथ्य समबजन्त्ध भएका 

जियाकलापहरु तिा  त्यांकहरू सिासाधारणहरुमा परुयाउने 

उद्दशे्यले थिाथ्य जनदशेनालय गण्डकी प्रदशेले  तयार  िरेको 

िण्डकी स्िास््य नामक मोबाइल एप्सको उद्घाटन गनुाभयो । 

मोबाइल एप्स प्लथेटोरमा गइ डाउनलोड गरर  प्रयोग गना सजकनेछ । 

सो िममा माननीय मन्त्रीज्युले मोबाइल एपले कोजभड - १९ र 

गण्डकी प्रदशेको थिाथ्य समबजन्त्ध जिजिध सिूना तिा िानकारी 

प्रदान गनाको जनजमत सहयोगी ह ने जिश्वास व्यक्त गनुाभयो  । 

 

   

 

 

साबुन पानीले हात नमचीनमची िोऔ ं। 

मास्क र स्यानीटाईजर को प्रयोि िरौं । 

 ।

।

।
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जिल्ला 

क्िारेन्त्टाइन होम 

क्िारेन्त्टाइनमा 

रहकेा 

जफभर जक्लजनक 
आइसोलसेन 

जिदेशबाट 

आएकाको 

संख्या  

संकजलत    

नमनुा नेगेजटभ पोजिजटभ 

नजतिा 

आउन 

बाुँकी 

 

RDT 

जकटबाट 

गररएको 

पररक्षण 
संख्या बेड  बसेका  संख्या िाुँिेको बेड  बसेका  

काथकी 

 

11 493 

 

 0 96 

 

5 227 111 

 

- 348 

 

102 95 0 7 80 

थयांग्िा 34 1117 29 486 - 46191 4 

 

- 601 101 101 0 0 209 

तनह ुँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 8 8 0 0 79 

लमिुङ 

 

68 949 32 

 

24 4 431 5 

 

- 188 

397 

 

40 40 0 0 108 

गोरखा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 3 3 0 0 28 

पिात 11 375 7 185 

 

- 326 20 

 

0 316 66 62 0 4 239 

मयाग्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 11 11 0 0 52 

बाग्लुङ्ग 37 219 26 990 - 13034 9 

   

2 836 41 37 2 2 911 

निलपरु 24 755 66 48 - - 24 

 

2 560 - - - - 69 

मनाङ्ग 7 61 

 

1 2 5 53 7 

 

- 3 3 3 0 0 0 

मथुताङ्ग 15 96 7 2 4 - 10 

 

- 25 - - - - 7 

जम्मा 295 4700 199 2667 89 60787 265 4 4522 375 360 2 13 1782 

 

गण्डकी प्रदशेमा भएका क्िारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, संकजलत नमनूा र नतीिा (PCR र RDT समेत)  समबजन्त्ध बैशाख १  गतेसममको जििरण  

 

 

जिल्ला 
क्िारेन्त्टाइन होम 

क्िारेन्त्टाइनमा 

रहकेा 

जफभर जक्लजनक आइसोलेसन 
जिदशेबाट 

आएकाको 

संख्या  

संकजलत    

नमुना नेगेजटभ पोजिजटभ 

नजतिा 

आउन 

बाुँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  संख्या िाुँिेको बेड  बसेका  

काथकी 

 

11 493 

 

 0 96 

 

4 11 111 

 

- 389 

 

84 74 0 10 

थयांग्िा 34 1193 42 419 - - 4 

 

- 581 79 38 0 41 

तनह ुँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 2 2 0 0 

लमिुङ्ग 

 

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 

पिात 11 375 7 185 

 

- 326 20 

 

6 316 50 46 0 4 

मयाग्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 4 3 0 1 

बाग्लुङ्ग 37 219 26 803 - - 9 

   

2 836 28 23 2 3 

निलपुर 24 755 66 48 - - 24 

 

2 560 - - - - 

मनाङ्ग 7 61 

 

1 2 5 46 7 

 

- 3 3 0 0 3 

मथुताङ्ग 15 96 7 2 4 - 10 

 

- 25 - - - - 

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

 गण्डकी प्रदशेमा भएका क्िारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, संकजलत नमनुा र नजतिा  समबजन्त्ध िैर २७ गतेसममको जििरण  

 

                              नबराज शमाफ 

                               स्िास््य नशक्षा प्रनशक्षक 

                           स्िास््य ननदेशानालय, पोखरा 
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