
काठमाण्ड ौं उपत्यकामा कोभिड-१९ जोखिमको अपडेट 

 

पृष्ठिूभम  

१. नेपालमा कोभिड-१९ को भिरामीहरुको संख्या तीव्रगभतले िभिरहेको अवस्थामा यसको रोकथाम तथा 

व्यवस्थापनको लाभग एक प्रकारको पररवततनात्मक तथा सक्षम रणभनभतको तत्कालै आवश्यकता रहेको देखिन्छ। स्थानीय 

सरकार/भनकाय तथा समुदायलाई सशखिकरण गदै भनयन्त्रणको कायतमा समुदायलाई नै संग्लन गराउनु भवभिन्न 

रणभनभतहरु मधे्य एक महत्वपूणत रणभनभत हो।समुदायमा संक्रमणको वास्तभवक वसु्तखस्थभत/प्रासंभगक वसु्तखस्थभतको 

अनुमान तथा जानकारी त्यो समुदायलाई अभिक हुने िएकाले यो रणनीभत संक्रमण रोकथामको भनभमत्त अत्यन्त आवश्यक 

तथा महत्वपूणत छ। साथसाथै रोकथामका उपायहरु जसै्त सामाभजक दूरी कायम गने, मास्कको प्रयोग, नभजकको सम्पकत को 

पभहचान, परीक्षण गने जस्ता आवश्क आयामहरुलाई लागु गने तथा कायतन्वयन गने कामहरु पभन समुदायिाटै प्रिावकारी 

िंगले हुन सक्छ। साथै Home Quarantine को सरलीकरण, Isolation व्यवस्थापन, समयमै उच्च तहका उपचार केन्द्रमा 

पठाउने कामहरु  समुदाय स्तरमै प्रिावकारी िंगले कायतन्वयन गनत सभकन्छ । अरु देशहरुमा पभन यस्ता रणभनभतहरु 

कोभिड-१९ को जोखिम नु्यभनकरण गनत सफलतापूवतक लागु िएका पयातप्त अनुिवहरु छन,जसै्त भियतनाम।यस्ता िालका 

रणभनभतक पररवततन अंभगकार गनत यसका केभह पूवत शततहरु (आिारहरु) जसै्त वास्तभवक पररखस्थभत तथा जोखिमहरुको 

राम्रो ज्ञान हुनु पदतछ । 

 

उदे्दश्य  
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२. काठमाण्ड ं उपत्यकाका भवभिन्न स्थानहरुमा कोभिडको जोखिम तय गने उदे्दश्य भलएर CCMC ले  

िू-स्थानीय मानभचत्रण आरम्भ गरेको छ । यसको मुख्य लक्ष्य सम्बखित सरोकारवालालाई कोभिड-१९ को जोखिम 

नु्यभनकरण र व्यवस्थापभकय रणभनभत तयार गराउन मद्दत गदतछ । यसिाट प्राप्त हुने अनुिवको आिारमा CCMC ले यो 

रणभनभत देशव्यापी रुपमा अवलम्बन गनुत पभन योजना छ । 

 

भिभि  

३. कुनै पभन के्षत्रमा कोभिड-१९ को जोखिम तय गनत दुइ प्रमुि तत्वहरु लाई भलएका छड - वततमान अवस्थामा रहेका 

कोभिड-१९ का सभक्रय भवरामीहरु को संख्या, र त्यस के्षत्र को प्रके्षभपत जनसंख्या । हामीले कोभिड-१९ का पोभजभटि 

भिरामीहरुको संख्या तथा स्थानीय ठेगाना EDCD िाट र प्रके्षभपत जनसंख्या WorldPop Open Population Repository 

(https://www.worldpop.org/) को माध्यमिाट भलयड।ं काठमाण्ड ंउपत्यकाको जनसंख्या नक्सालाइ ५०० वगत भमटर 

ईकाइको िहुिुज (Polygon)  िााँचामा वभगतकरण गरर, प्रते्यक िााँचालाई जनसंख्या तथा पभहचान िएका कोभिड-१९ का 

पोभजभटि भवरामीहरुको संख्यासंग भनभदतष्ट गयौं। भवभिन्न तहहरु(GIS Layers) राखि, प्रते्यक िााँचाको गणनात्मक मूल्याङ्कन 

पश्चात पााँच शे्रणीमा भनम्न अनुसार वभगतकरण गररयो:- “अभि कम जोखिम”, “कम जोखिम”, “मध्यम जोखिम”, “उच्च 

जोखिम” र “अभि उच्च जोखिम” । 

 

मानभित्रले के देिाउौंछ ? 

४. यस मानभचत्रमा काठमाण्ड ंउपत्यकाका भवभिन्न स्थानहरुमा गत १४ भदनमा संक्रभमत िएका व्यखिहरुले उपलब्ध 

गराएको स्थानीय ठेगानाको आिारमा रातो ताराको संकेत देखिन्छ िने िहुिुज (Polygon) को रंगले कोभिड-१९ को 

जोखिम अभत कम, कम, मध्यम, उच्च वा अभत उच्च जोखिम के्षत्र देिाउंछ, जुन संकेत जभत गािा देखिन्छ त्यभत संक्रमणको 

जोखिम ििी िएको के्षत्र िने्न िुभिन्छ। 

 

भनष्कर्ष  

५. कोभिड-१९ को सन्दितमा उपत्यकाका महत्वपूणत स्थानहरुको पभहचान गरर भवभिन्न जोखिम के्षत्रहरुमा वभगतकरण 

गररयो।हाम्रो प्रारखम्भक अनुिवले तुलना गरेको जोखिमको प्रथभमकता र वाखस्तवक जभमनमा पभन पाभलका तथा वडामा 

प्रमाणीकरण गदात नयााँ भिरामीहरुको संख्या भनष्पक्ष तररकाले मेल िान गयो । 

 

६. सुझािहरु  

(क) जोखिमको मानभचत्र सम्बखि जानकारी सिै सरोकारवालासंग (आम जनता, वडा कायातलय, स्थानीय 

सरकार, प्रादेभशक तथा केखन्द्रय स्वास्थ्य अभिकारी, स्वयंसेवकहरु आभद) सािेदारी गनत सुिाव भदन्छड ंजसले उभचत 

भनणतय भलन सहयोग गनेछ । 

(ि) यसै्त िालका मानभचत्रणहरु नेपालको अन्य स्थानहरुमा पभन भसजतना गरर प्रयोगमा ल्याउन सभकएको 

िण्मा महामारी भवरुद्धको प्रभतकायतमा प्रिावकारी हुने देखिन्छ । 

(ग) कोभिड-१९ सम्बखि तथ्ांक तथा जनमानसको आवतजावत सम्बखि भनयभमत रुपले संकलन गररएका 

आाँकडाहरु सुव्यवखस्थत िनाउन अत्यन्त जरूरी छ। साथै संकलन गररएका तथ्ांकहरुको गुणस्तर हरेक तहमा 

सुिार गनत भवशेष ध्यान पुयातउनुपने आवश्यकता छ।  



(घ) यो नक्सालाई आिार मानेर परीक्षण जरूरी रहेका स्थानहरु, CONTACT TRACING आवश्यक रहेका 

स्थानहरु तथा क्वारानटाईन/आइसोलेसन सेन्टर कुन स्थानमा िनाउन उपयुि वा आवश्यक हुन्छ िनेर स्पष्ट 

पभहचान गनत सभजलो हुनेछ।    

(ङ) यसै मानभचत्रलाई आिार मानी अस्पतालहरुलाई समेत सजग गराई आवश्यक पूवत तयारी गनत समेत मद्दत 

पुगे्न देखिन्छ।      

कुनै भनभश्चत िूगोलमा संक्रमण उच्च देखिएको िण्मा सो के्षत्रमा भसभमत रहने स्थानीय लकडाउन (पाभलका/वडा, टोल, 

मागत ) गनत समेत यस मानभचत्रले भदशाभनदेश गनेछ। 
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