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खाना तथा औषधोपचारका सामा�� ओसान� रोबोट पर��ण स�बि�ध �ेस �व�ि�त 

 

रोबो�ट�स एसो�सएसन अफ नेपाल [ या�न ] ले खाना तथा औष�ध बो�ने रोबोटको प�हलो पर��ण �श�ण                

अ�पताल, महाराजगंजमा सफलतापवू�क स�प�न गरेको छ । च�ै ३० मा, �वकासकता� स�हतको टोल�ले             

�श�ण अ�पतालका बायोमे�डकल ईि�ज�नयरसँगको सम�वय प�चात �श�ण अ�पतालको �मण         

गनु�भएको �थयो । �श�ण अ�पतालसँगको सम�वयतामा यस रोबोटका एक �वकासकता� तथा काि�त�वर            

नामक समहुका पंकज जपरेलको म�ुय भ�ुमका रहेको �थयो । 

रोबोट बनाउने समहुले अ�पतालका �नद�शक डा. �ेमकृ�ण ख�गलाई पर��ण स�बि�ध जानकार� गराएर            

आइसोलेसन वाड�मा रहेका नस�ह�सँग वाता�लाप गरे जो कोरोना शंका लागेका �बरा�मह�को हेरचाहमा            

ख�टएका �थए । 

रोबोन�स नामक समहुको टोल� �मखु समेत रहेका प�ृवी चौधर�ले रोबोट कसर� स�चालन गन� र हरेक               

बेडमा खाना तथा औष�धह� कस�र ढुवानी गन� भ�ने बारेमा एक डमेो ��त�ुत �दनभुयो ।आइसोलेसन वाड�                

कोरोना आशंका लागेका तथा सं��मत �बरा�मको उपचारको ला�ग तयार ग�रएको हँुदा उ�त सफल डमेो              

��त�ुत हा�ो ला�ग कोसेढंुगा सा�वत भयो । साथै ओजटेक नामक सं�थाका �रचन जोशीले एफपीभी (First               

Person View) सेटको साथ रोबोट कसर� �योग गन�, यसलाई कसर� सिजलै सँग �नय��ण गन� स�क�छ र                

कसर� �वा��यकम�ह�ले यसलाई खाना तथा औष�ध �वतरणमा स�चालन गन� स�म हुनस�छन ्भ�ने            

बारेमा नस�ह�लाई �व�ततृ जानका�र �दनभुयो । एफपीभी सेटको सहायताले रोबोट चालकले रोबोटको            

नजरबाट रोबोट कस�र गु�डरहेको छ भ�ने जानका�र रोबोटमा रा�खएको �यामेराको ��य स�हत हेन�             

स�छन ् । पंकज जपरेलले सफलतापवू�क रोबोटलाई आइसोलेसन वाड�मा चलाए प�चात रोबोटले कस�र            

�वचा�लत �पमा आ�नो तथा �बरा�मको सरसफाई गन� स�छ र �बरा�म र �वा�थयक�म�ह��बचको संवाद             

कस�र गन� स�क�छ भ�ने �वषयमा �वा��यक�म�ह�बाट सझुाव तथा रोबोटको काम स�बि�ध ��त��या            

�लनभुयो । रोबोटलाई स�मान�नय �वा��य म��ी भानभु�त ढकालको सम� च�ै २ गते �दउँसो २ बजे               

�वा��य तथा जनसं�या म��ालयमा समेत �दश��न ग�रएको �थयो । 

रोबोटको सहायताले नस�ह� तथा �वा��यक�म�ह�को ��य� सहभा�गता �बनानै कोरोना आशंका लागेका           

तथा सं��मत �बरा�मह�को उ�चत हेरचाह तथा उपचार �नि�चत गन� स�क�छ भ�ने आशा ग�रएको छ । 

 

 

 

 



 
रोबो�ट�स एसो�सएसन अफ नेपाल �वारा ग�रएका अ�य पहलह�: 

�ोन या��पड रे�पो�स �टम को�भड-१९ नेपाल [Drone Rapid Response Team Covid-19 Nepal]: 

रोबो�ट�स एसो�सएशन अफ नेपाल [ या�न ] �वगत १४ �दनदे�ख रोबो�ट�स ए�ड टेक क�य�ुनट�,              

रोबो�ट�स एसो�सएसन अफ नेपाल फारवे�ट, रोबो�ट�स एसो�सएसन अफ नेपाल इ�ट, इनोभे�टभ घर            

नेपाल, जीबीएस ट�म, नेपाल �लाइ�ग �याब, न�सा, मधकुा �ोन स�व�सेज, �ोनेपाल, एयर�ल�ट नेपाल,             

ओजटेक, �वाडक�टस� नेपाल, पाट� नेपाल र �याराडीगम �टभी लगायतसँगको सम�वयमा या��पड रे�पो�स            

�टम को�भड-१९ नेपालमा काम ग�ररहेको छ ।  

�ोन या��पड रे�पो�स �टम को�भड-१९ नेपालको �मशन को�भड-१९ को �ब��ध रोबो�ट�स र �ोन             

समदुायको रेसपो�स बनाउने हो र लकडाउनको समयमा जनताको ग�त�ब�ध अनगुमनमा सरकारलाई           

सहयोग प�ु याउनु साथ- साथै जनताको गोपनीयता र डाटा सरु�ा स�ुनि�चत गनु� हो । �ोन या��पड रे�पो�स                

�टम को�भड-१९ नेपालको ए��ोइड एप यहाँ बाट �ा�त गन� स�क�छ : DRRT Covid 19 APK साथै �ोन                 

या��पड रे�पो�स �टम �ेमवक�  यहाँ बाट हेन� स�क�छ :  DRRT Framework  

एयर भेि�टलेटर: 

रोबो�ट�स एसो�सएसन अफ नेपालका सद�य कपा�लक खनाल मेका�नकल भेि�टलेटर �णाल�मा काम           

ग�ररहेकाछन ् जसले अ�बु �यागले हावालाई भेि�टलेटर �णाल�मा प�प गन�को ला�ग �योग गद�छ।            

कपा�लक नेपालका अ�पतालमा भेि�टलेटरको अभावलाई परूा गन�को ला�ग कम लागतको तर �केलेवल            

मेका�नकल भेि�टलेटरको �डजाइन र �वकासको ���यामा छन ्।  

�य�तै रोबो�ट�स एसो�सएशन अफ नेपालको �रसच� तथा डवेलपमे�ट �टम रोबन�ससँग �मलेर           

मेका�नकल भेि�टलेटरमा बनाउन काय�रत छन ् । यो भेि�टलेटरको नमनुा �श�ण अ�पतालमा उपल�ध            

छ। �ीडी �डजाइन �नमा�ण ग�र यस नमनुाको काम जाँच गन� र �मा�णत गन� �डजाइन ���टमा काम                

ग�ररहेका छन ् । य�तै मेका�नकल भ�भ समावेश भएको एयर भेि�टलेटर �णाल� प�न अनसु�धानको             

चरणमा छ । 

नेपाल इनोभेसन �यापर टुल: 

रोबो�ट�स एसो�सएसन अफ नेपाल [या�न] �वा��य तथा जनसं�या म��ालय, गहृ म��ालय, उ�योग            

वा�ण�य तथा आप�ूत� म��ालयलाई सहयोग प�ु याउन न�सासँग �डिजटल साझदेारको �पमा �श�ा,           

�व�ान र ��व�ध म��ालय र द ए�सया फाउ�डसेनको सहयोगमा नेपाल र द��ण ए�शयामा स�ु ग�रएका               

को�भड-१९ स�बि�धत न�वनतम प�रयोजनाह� र पहलह�को प�हचान गन� �यास ग�र साम�ुहक �रपो�ट�ङ            

र साम�ुहक �या�पङ मा काम गरेर स�पणु� जानकार� ओपन सोस� बनाउने प�रयोजनामा काम ग�ररहेको छ               

यो स�बि�ध जानका�र के�ह�दनमा साव�ज�नक ग�रने छ । 

यस बाहेक स�ह सचुना जनता माझ पयुा�उन True News in Nepal र को�भड-१९ टे�ट बथुमा प�न या�नले                 

काम ग�ररहेको छ ।  

https://drive.google.com/open?id=1q_RDeIZaRFEHGD4rb7RrWlZRjxOjItxl
https://drive.google.com/open?id=1okqaZcPgICbCJxuJ-DADNw1Pj0hNqwL7

