
IMU Nepal मोबाएल एप संचालनको लागि महत्वपूर्ण जानकारि 

IMU Nepal मोबाएल एपबाट कोभिड-१९ को केस दर्ाण ब्यबस्थापन िदाण 
ननम्न अनुसािको ननयम (Rule) पालन ििौ। 

१) हरेक दिन कोभिडको केस िर्ता गनना अगतडड ननम्न बिषयहरुको सनननश्चिर्र्त गरौ।  

- IMU Nepal एपमत लगइन िैरहेको अवस्थत छ कक छैन। 

- दहजो वत यस िन्ित अगतडड यस मोितएलितट िर्ता गररएकत कोभिडकत केसहरुको बििरण सिारमत 
पठतइएको छ कक छैन।  

- मोितएलमत फन ल ितिा छ कक छैन।  

- मोितएलमत कश्म्र्मत पनन १ श्ज.बि कि स्पेस छ कक छैन।  

- IMU Nepal एपमत कन नै अपडेट र् िएको छैन? त्यो अपडेट र्पतईको एपमत ियो कक िएन। 

२) कोभिड-१९ को संकतस्पि केसहरुको िर्ता र नमननत स्वति संकलन गने प्रकियत 
- कन नै पनन कोभिड-१९ केसको नमननत स्वति संकलन गिै हनननहनन्छ िने सिै िन्ित पदहलत कन न 

ब्यश्तर् (वत केसको) नमननत स्वति संकलन गने हो उस्को ब्यश्तर्गर् बििरण िननाहोस। यो कतया 
सककसके पनछ सिारमत डतटतलतई पठतउननहोस। जस्लतई हतभम डतटत भसङं्क वत ररिेस गने िननन्छ। 
यस प्रकियतलतई केस िर्ता िननन्छ (Case Register only) 

*** िर्ता िएकत सिै ब्यश्तर् वत केसहरुको नमननत स्वति संकलन गररन्छ नै िन्ने छैन। सिैको 
नमननत स्वति संकलन होलत वत नहोलत कन नै चिन्र्त नभलननहोस। नितदहने डतटतलतई आवस्यकर्त 
अननसतर प्रकियत पनयताएर मेटतउन सककने छ।  

२.१ िर्ता िइसकेकत केसहरुको नमननत स्वति संकलन गने प्रकियत र्थत बिचि 

 - नमनन स्वति संकलनको लतचग ल्यति प्रतबिचिक लगतयर् अन्य र्यतरर पनरत िएको छ छैन।  

- नमनन स्वति संकलनको लतचग िर्ता िइसकेकत ब्यश्तर्हरु र्यतररमत छन।  

- जनन-जनन ब्यश्तर्हरु नमननत स्वति दिनको लतचग र्यतर छन उहताँको नतमलतई IMU Nepal एपमत 
चथच्नत सतथ  Sample Collection Tab (नमननत स्वति संकलन) गने पेज खनल्िछ। अि नमननत 
स्वतिको प्रकतर र बिचि छतन्ननहोस। लक्षण छन छैनन ्त्यो पनन छतन्ननहोस। सःशनल्क वत ननःशनल्क 
के हो छतन्ननहोस र अश्न्र्ममत SUBMIT मत चथच्ननहोस।  



- अि IMU Nepal को भसस्टमले उतर् नमननत स्वतिको आइडड Swab ID (SID) िनतउनन िन्ने छ। 
तयन -आर वत ितर कोड छैन िने IMU Nepal को भसस्टमले अउटोमेदटक १५ वोटत अंङ्कको आइडड 
जेनेरेट गने छ। जस्को बििरण यस प्रकतर रहने छ।  

पहहलो ४ अंक दोश्रो ६ अंक अन्तर्म ५ अंक 

र्पताँइको यनजर आइडड हो। यो 
सिै एउटै हनने छ। ↓ 

यो आजको अङ्रेश्ज भमनर् 
हो। (िषा-मदहनत-गर्े) ↓ 

स्वतिको यनननक आइडड हो 
↓ 

यो पदहलो र िोश्रोलतई हरेक दिनको लट नम्िर िनेर िनझ्न 
सतनन हनने छ।  
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यो ितग सिै समतन हनने छ।  यो नम्िर एक दिन िररकत 
लतचग समतन हनने छ।  

यो पटतकै पपच्छै फरक हनने छ।  

 

२.२.  यो स्वति अईडड (Swab ID) लतई कन न – VTM कन न केसको हो िनेर चिन्ह वत जतन्नको 
लतचग ितनतएको छ। त्यसकतरण गश्ल्र् नगररकन र्पतईकै आफ्नै र्ररकतले – VTM मत वत – VTM 
लतई सनरक्षक्षर् रुपमत िेरएको पश्ल्स्टकमत वत कन नै र्ररकतले यो १५ वोटत अंङ्कको नम्िरलतई नोट 
गरतउननहोस।  

** नोटः ध्यतन पनयताउननहोसः ल्यतिले यदह १५ वोटत अंङ्कको नम्िरलतई ररभसि ियो िनेर िन्नन 
पने हननतले ल्यतिलतई कसरर िनझ्न सश्जलो हनन्छ आफ्नै र्ररकतले ब्यवस्थत भमलतउन सतनन हनने 
छ। र्तकक ल्यतिले बिनत झण्झट यो नम्िर दटप्न सश्जलो होस।  

२.३.  यसरर संकलनर् सिै स्वति अईडड (Swab ID) लतई  सिारमत पठतउनको लतचग सिै कतम 
सककए पनछ निनभलकन मोितएलमत इन्टरने जोडेर भसङं्क गननाहोस वत ररिेस गननाहोस।  

** नोटः ध्यतन पनयताउननहोसः अि कम्पयनटरमत गएर imucovid19.mohp.gov.np खोल्ननहोस र 
र्पतईको गतउपतभलकत, नगरपतभलकत वत अस्पर्तलको यनजरनेम र पतसवडा रतखेर लगइन गननाहोस। 
अि र्पतइले आज िर्ता गनना िएको वत नमननत स्वति संकलन गनना िएको सिै डतटत कम्पयनटरमत 
आयो कक आएन यककन गननाहोस। आज संकलन गररएकत डतटतहरु कन न हो िन्नको लतचग Select a 

Filter मत गएर Created at मत गएर Today छतन्ननहोस।  

आज संकलनर् सिै नमननत स्वतिको Excel Sheet डतउनलोड (Download) गननाहोस र अि त्यो  

Excel Sheet सदहर् सिै – VTM र आवचयक संकभलर् कतगज पत्र ल्यतिमत पठतउननहोस।  

 

 



ल्याबमा नमुना स्वाबको – VTM ि आबश्यक कािज पत्र पठाउदा ध्यान 
हदनु पने कुिाहरु। 

१) आज संकलन गररएकत सिै नमननत स्वतिकत VTM लतई अजकै भमनर् िएको स्वति आइडड 
( अथतार् SID) छ कक छैन यककन गननाहोस।  

 

पहहलो ४ अंक दोश्रो ६ अंक अन्तर्म ५ अंक 

र्पताँइको यनजर आइडड हो। यो सिै 
एउटै हनने छ। ↓ 

यो आजको अङ्रेश्ज भमनर् हो। 
(िषा-मदहनत-गर्े) ↓ 

स्वतिको यनननक 
आइडड हो 
↓ 

यो पदहलो र िोश्रोलतई हरेक दिनको लट नम्िर िनेर िनझ्न सतनन हनने 
छ।  
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यो ितग सिै समतन हनने छ।  यो नम्िर एक दिन िररकत लतचग 
समतन हनने छ।  

यो पटतकै पपच्छै 
फरक हनने छ।  

 
यो मतचथको टेिलमत पदहलो ४ अंङ्क र िोश्रो ६ अंङ्क समतन िएकत सिै नमननत स्वतिकत 
VTMलतई एउटै लट िननकन प्यतक गननाहोस। त्यो प्यतक सगै त्यदह सेटको नमननत स्वतिको Excel 

Sheet डतउनलोड (Download) गननाहोस र अि त्यो  Excel Sheet सदहर् सिै – VTM र आवचयक 
संकभलर् कतगज पत्र ल्यतिमत पठतउननहोस।  

यस्र्ै गरर फरक-फरक लट नम्िरकत प्यतक िनतउननहोस र त्यदह सेटको नमननत स्वतिको Excel 

Sheet डतउनलोड (Download) गननाहोस र अि त्यो  Excel Sheet सदहर् सिै – VTM र आवचयक 
संकभलर् कतगज पत्र ल्यतिमत पठतउननहोस।  

 

केहह प्रश्न र्था उत्तिहरु 

१) के एकै पटकमत कोभिडको केसको िर्ता र स्वति संकलन गना सककन्छ? 

उत्तरः सककन्छ। िर्ता गिै जताँित “Are you Collecting Swab now? िन्ित “Yes” 
मत चथिेर अगतडड िढ्ननहोस।  



२) कोभिडको केस िर्ता गररयो र्र नमननत स्वति दिनको लतचग ब्यश्तर् आएन के 
गने? 

उत्तरः उतर् ब्यश्तर्लत आवचयकर्त अननसतर मेटतउन सककन्छ। त्यसको लतचग 
imucovid19.mohp.gov.np मत लगइन गने र मतचथ टपमत Message मत श्तलक 
गरर Create New Message मत श्तलक गरर IMU Nepal Centre मत डडभलट गनना 
पने कन न-कन न हो त्यसको बििरण पठतउने।  

३) IMU Mobile App एपमत मेरो यनजरनेम लगईन िएन के गने? 

उत्तरः मोितएल एपमत लगइन गनाको लतचग अश्न्र्ममत .app वत .lab छ कक 
छैन यककन गने, टतइप गिता गश्ल्र् िएको छ कक ननश्चिर् गने. सिै कन रत 
पररक्षण गिता पनन निएमत imucovid19.mohp.gov.np मत गएर पतसवडा 
लगइन समस्यत आएमत यहताँ जतननहोस मत गएर पतसवडा नभमलेको िनेर फतरम 
िननाहोस। फतरममत ननम्न अननसतरको सूिनत अननवतया ितदहने छ।  

- र्पतइको यनजरनेम, र्पतइको पतभलकतको नतम वत अस्पर्तलको नतम 
वत ल्यतिको नतम, 

- र्पतईको फोन न ं

- र्पतइको फोन नम्िर रतखेर सिभमट गने।  
४) VTM मत १५ वोटत अंङ्क लेख्न सककएन वत िनझझएन के गने? 

उत्तरः यो र्लको टेिनललतई रतम्रो संग िनझ्ने र सोदह अननसतरको व्योहोरत 
ल्यतिमत िनझतउने। त्यस्र्ो अवस्थतमत  पछतडडको ५ अंङ्क मतत्र पनन VTM मत 
लेख्न भमल्िछ। र्र ल्यतिले उतर्  ५ अंङ्क मतत्र रतखेर ररभसि गरेमत समस्यत 
पिाछ। ल्यतिले अगतडडको ४ र ६ गरर १० वोटत र पछतडडको ५ वोटत समेर् 
गरेर VTM िनझेको ब्योहोरत प्रतप्र् हननन पिाछ।  

पहहलो ४ अंक दोश्रो ६ अंक अन्तर्म ५ अंक 

र्पताँइको यनजर आइडड हो। यो सिै 
एउटै हनने छ। ↓ 

यो आजको अङ्रेश्ज भमनर् हो। 
(िषा-मदहनत-गर्े) ↓ 

स्वतिको यनननक 
आइडड हो 



↓ 

यो पदहलो र िोश्रोलतई हरेक दिनको लट नम्िर िनेर िनझ्न सतनन हनने 
छ।  
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यो ितग सिै समतन हनने छ।  यो नम्िर एक दिन िररकत लतचग 
समतन हनने छ।  

यो पटतकै पपच्छै 
फरक हनने छ।  

 

५) मैले ल्यतिमत पठतउित कन न Excel Sheet पठतउने हो? 

उत्तरः imucovid19.mohp.gov.np मत लगइनगरर आज आफन ले स्वति संकलन 
गरेको जनन जनन VTM हो त्यो हेने। त्यसमत SID (१५ अंण्ङको) र “Pending” 
िएको Excel Sheet पप्रन्ट गन ेर त्यसमत िएको VTM समेर् पठतउने हो।  

६) मैले मोितएलितट िर्ता गरेको मेरो डतटत मेरो भसआइभसदट दटम वत पतभलकतमत 
िेझखएन के गने? 

उत्तरः र्पतईले मोितएलितट ररिेस गनना ियो वत मोितएलमत इन्टरनेट जोडरे 
डतटत सिारमत भसङ्क गनना ियो। र्पतईले िर्ता गरेको डतटत मोितएमत छ कक 
छैन यककन गननाहोस। अथवत र्पतइ त्यस पतभलकत भित्रको एकतण्टमत र् 
हनननहनन्छ?  यदि निएमत IMU Nepal मत सम्पका  गनना होस। 

७) मैले संकलन गरेको डतटत सिारमत अपलोड िएन के गने?  

उत्तरः हरेक पटक बिभिन्न बिचिले गिता पनन सिारमत डतटत अपलोड िएन िन े
ननम्न अननसतरको बिचि अपनतउननहोस।  

- IMU Nepal मोितएल एपमत ितदहने मतचथ टपमत ३ वोटत थोपोमत 
चथच्ननहोस।  

- Backup Up मत चथच्ननहोस। Backup Complete िेझखनन पिाछ।  

- मोितएको Internal Storage वत External Storage मत जतननहोस। 
Android मत जतननहोस, data मत जतननहोस, 

com.aamakomaya.hamrosurvey मत जतननहोस,  files मत जतननहोस,  



backup मत जतननहोस,  backup भित्र र्पतईले survey_र्पतईको 
यनजरनेम_भमनर् .db  फतइल िेख्ननहनने छ। त्यो फतईल IMU Nepal मत 
पठतउननहोस।  

- अन्य प्रतबिचिक समस्यत परेमत ननम्न फोन र इ-मेल र फेसिनक 
म्यतसेन्जरमत पठतउनन हो। 

- फोनः 9849682324 ( Support) 

- e-mail: imucovidnepal@gmail.com 

- Facebook page: https://www.facebook.com/covid19imu 

 

mailto:imucovidnepal@gmail.com
https://www.facebook.com/covid19imu

