
भारतीय राजदतूावास 

काठमाडौं 

प्रेस ववऻप्तत 

भारत सरकार तथा भारतीय जनताका तर्फ बाट नेपाऱ सरकार तथा नेपाऱी जनताऱाई अक्ससजन प्ऱान्ट 
हस्तान्तरण 

 

१.  कोभभड–१९ महामारी ववरुद्धको ऱडाइमा नेऩाऱसॉग हातमेाऱो गनन नेऩाऱका ऱागग भारतका राजदतू 
महामहहम श्री ववनय मोहन क्वात्राऱे माननीय स्वास््य राज्यमन्त्त्री श्री उमशे शे्रष्ठऱाई २०७८ भाद्र १० गत े
स्वास््य मन्त्त्राऱयमा आयोप्जत एक समारोहका बीच ९६० एऱऩीएम ऺमताको मेडडकऱ अप्क्सजन तऱान्त्ट 
हस्तान्त्तरण गनननभयो । सो मेडडकऱ अप्क्सजन तऱान्त्ट बीऩी कोइराऱा स्वास््य ववऻान प्रततष्ठानमा जडान 
गररएको छ । प्रतत व्यप्क्त ५ एऱऩीएम (भऱटर प्रतत भमनेट) ऺमता भएको उक्त अप्क्सजन तऱान्त्टको कूऱ 
ऺमता ९६० एऱऩीएम रहेको छ । यस हहसाबऱे यस अप्क्सजन तऱान्त्टऱे एक साथ २०० जना बबरामीऱाई 
सेवा प्रदान गने ऺमता राख्दछ ।  

२.  सो समारोहमा भारत र नेऩाऱबीचको गहहरो र बहनआयाभमक साझेदारीबारे चचान गदर राजदतू 
क्वात्राऱे उक्त अप्क्सजन तऱान्त्टको हस्तान्त्तरण कोभभड–१९ महामारीको सामना गनन भारतऱे नेऩाऱऱाई 
गदर आएको तनरन्त्तर साथ र सहयोगको प्रतीकको रुऩमा रहेको बताउननभयो । माननीय मन्त्त्री श्री उमेश 
शे्रष्ठऱ ेउऩहार स्वरुऩ प्रदान गररएको अत्यन्त्त ैआवश्यक स्वास््य ऩवूानधारको रुऩमा रहेको यस अप्क्सजन 
तऱान्त्टको मद्दतऱ ेनेऩाऱऱाई कोभभड–१९ महामारी ववरुद्घको ऱडाइमा थऩ बऱ ऩनग्ने उल्ऱेख गनननभयो । 
धरानमा वी.ऩी.कोईराऱा स्वास््य ववऻान प्रततष्ठानको तनमानणमा ऱागग दनई दशकअतघ भारत सरकारऱे 
गरेको सहयोग कोषढेन ङ्गा भएको चचान गदर वहाॉऱे आज हस्तान्त्तरण गररएको अप्क्सजन तऱान्त्ट स्वास््यको 
ऺेत्रमा अको कोषढेन ङ्गा भएको उल्ऱेख गदर सो सहयोगबाट ववशषे गरी प्रदेश नॊ १ र २ का जनता 
ऱाभाप्न्त्वत हनने बताउननभयो ।  

३. अप्क्सजन कोभभड–१९ का बबरामीहरुको उऩचारका ऱागग स्वास््य सेवा केन्त्द्र र अस्ऩताऱहरुमा 
नभई नहनने एक महत्वऩणून प्क्ऱतनकऱ ग्यास हो जनन भारत र नेऩाऱमा महामारीको दोस्रो ऱहर देखाऩदान 
अननभव गररएको गथयो । रऺा अननसन्त्धान एवम ् ववकास सॊगठन (डडआरडडओ) ऱे तनमानण गरेको यो 
DEBEL मेडडकऱ अप्क्सजन तऱान्त्टको मद्दतबाट कम ऱागतमा अस्ऩताऱऱे अब अस्ऩताऱ ऩररसरम ै
अप्क्सजन उत्ऩादन गनन सक्नेछ । यो प्रववगध ववकास गने भारत सॊसारकै चौथो मनऱनक हो । वायनमण्डऱीय 
हावाबाट सीधै अप्क्सजन उत्ऩादन गननका ऱागग यो प्रववगधऱे Pressure Swing Adsorption Technique र 
Molecular Sieve Technologyको उऩयोग गदनछ । मेडडकऱ अप्क्सजन तऱान्त्टको स्थाऩनाऱे अऩयानतत 



अप्क्सजन भसभऱन्त्डर मागथको अस्ऩताऱको तनभनरता र भसभऱन्त्डरको ढन वानीमा ऱाग्ने खचन घटाउननका साथ ै
भरऩदो तररकाऱे चौबबस ैघण्टा अप्क्सजनको उऩऱब्धताऱाई सहज बनाउनेछ ।  

४. दनई देशबीचको गहहरो द्ववऩऺीय सम्बन्त्ध अननरुऩ सक्दो सहयोग गदर महामारी ववरुद्धको ऱडाइमा 
भारत सरकार नेऩाऱ र नेऩाऱी जनतासॉग सदैव साथमा हननेछ । 


