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नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बजन्त्ि दैननक प्रनििेदन 

ममतत: २०७७/०३/१७ 

(बेलुका ५:०० बजे) 
 

❖ मुख्यमुख्य क्रियाकलापहरु 

❖ आज मसन्धुलीमा १ पुरुष, भक्तपुरमा २ (१ महहला र १ पुरुष), लमलतपुरमा ५ (३ महहला र २ पुरुष), चितवनमा 

१२ (२ महहला र १० पुरुष) र काठमाण्डौमा १० (५ महहला र ५ पुरुष) गरी यस प्रदेशमा थप ३० जनामा सकं्रमण 

पुष्टट भएको छ भने सम्बष्न्धत ष्जल्लाको स्वास््य कायाालय, स्थानीय नगरपामलका, गाउँपामलका, स्थानीय 

स्वास््य संस्था एवम ्अस्पतालहरु मार्ा त (काठमाण्डौ, भक्तपुर र लमलतपुरको हकमा इपपडेममयोलोजी तथा रोग 

तनयन्रण महाशाखा समेतको समन्वयमा) संक्रममतको सम्पका मा आएका व्यष्क्तको खोजी (Contact tracing), 

सम्पर्का तहरुको र्लो-अप र अन्य आवश्यक व्यवस्थापन काया द्रतु रुपमा भईरहेको छ ।  

 

❖ बागमिी प्रदेशमा संिममिहरुको वििरण 

हालसम्मको त्यांकमा यस प्रदेशमा देशको कुल संक्रमणको कररब ३ प्रततशत रहेको छ भने मतृ्युको अनुपात यस 

प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा बढी रहेको छ, हाल यो त्यलाई सामान्यीकरण गना कहठन भएतापतन यसलाई  

प्रदेशले गम्भीरताको साथ नष्जकबाट तनयामलरहेको छ । 

 

वििरण नेपाल बागमिी प्रदेश 

संक्रमण देखखएको (PCR)  १४०४६ (१००%)  ४५३ (१००%) 

तनको भएको ४६५६ (३३.१ %)  १८५ (४०.८%)* 

उपिाररत  ९३६० (६६.६%)  २६३ (५८%)* 

मतृ्यु भएको  ३० (०.३%)  ५    (१.२%)* 

श्रोत : सामाष्जक पवकास मन्रालय, बागमती प्रदेश; स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय ममडडया ब्रिर्र्ङ २०७७/०३/१७ 

* कुल सकं्रममतको संख्यालाई आधार मानेर तनको भएका, उपिाररत र मतृ्य ुभएकाको % तनकामलएको 
 
 
 
 



❖ जिल्लागि क्िारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, आर.डी.टट.(RDT), पी.मस.आर.(PCR) पररक्षण सम्बजन्त्ि वििरण 

 

हाल सम्म बागमती प्रदेशमा १११८५ वटा क्वारेन्टाईन बेड ब्यवस्थापन गरेकोमा अहहले २२१७ जना बस्दै आउनुभएको र 

११०९ जना अहहले होम क्वारेन्टाईनमा बस्दै आउनुभएको छ। यस प्रदेशमा १२८६ वटा आइसोलेशन बेड तयारी अवस्थामा 

रहेको छ जसमा अहहले २५७ जना बस्दै आउनुभएको छ। आजको ममती सम्मको पववरण अनुसार ३३२१७  जनाको आर डी 

टी पररक्षण गररएकोमा ७५५ जनाको पोजहेटभ आएको छ र १६६१५ जनाको पप मस आर पररक्षण गररएको छ। 

जिल्ला 

क्िारेन्त्टाईन  
होम 

क्िारेन्त्टाइनमा 
रहेका 

आइसोलेसन 
RDT क्रकटबाट गररएको 

पररक्षण 

 (RT-PCR) पररक्षण 
सम्बन्त्िी वििरण  

कै 

बेड बसेका बेड बसेका िम्मा  नेगेटटभ पोिेटटभ  
िम्मा संकमलि 
स्िाब  संख्या 

पोिेटटभ 

काठमाण्डौ 1363 152 27 256 23 10262 9962 300 4911 81   

लमलिपुर 345 31 6 221 112 4070 4022 48 2001 15   

भक्िपुर 313 52 21 42 2 2024 2011 13 1648 26   

रसुिा 277 22 0 35 0 518 507 11 49 9   

नुिाकोट 1224 254 305 28 12 2793 2675 118 543 23   

िाटदङ 958 129 125 128 31 2888 2752 136 1032 120   

चिििन 2465 714 0 302 28 1422 1407 15 2890 76   

मसन्त्िुली 429 130 80 32 4 1184 1151 33 605 14   

मकिानपुर 387 90 390 35 25 1806 1788 18 1014 18   

रामेछाप 509 121 6 75 10 862 855 7 387 26   

दोलखा 1185 87 1 41 0 1582 1576 6 308 4   

काभ्र े 842 240 67 13 0 2452 2413 39 416 7   

मसन्त्िुपाल्िोक 888 195 81 78 10 1354 1343 11 811 34   

िम्मा 11185 2217 1109 1286 257 33217 32462 755 16615 453   

 

श्रोत ;सम्बष्न्धत ्ष्जल्ला  र स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयको ममडडया ब्रिर्रं्गबाट दैतनक प्राप्त जानकारी अनुसार 
 
 

 

कोरोना रोकथाम र तनयन्रण गना क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बेड संख्या र गुणस्तर वदृ्चध गना तथा अन्य 

ब्यवस्थापनको लागी प्रदेश सरकार प्रततबद्ध छ। यस पवषम पररष्स्थतीमा संयमीत हुन र हात धुने, मास्कको प्रयोग, 

एक अकाासंग दरुी कायम गने जस्ता सावधानी अपनाउनुहुन आग्रह गदाछौं ।   

 

 

❖ हेटौडा जस्िि प्रदेश प्रयोगशालामा भएको वप. मस. आर.  परीक्षणको वििरण 



 

हेटौडाष्स्थत प्रदेश प्रयोगशालामा भएको पी. सी. आर पररक्षणको पववरण यस प्रकारको रहेको छ: 

हालसम्म प्राप्त स्वाबको संख्या –७९०२ 

आज प्राप्त स्वाब संख्या – ३१० 

आज गरीएको पररक्षण – १७१ 

                     नततजा -  पोष्जटीभ : ९ 

                              नेगटेीभ :- १६२ 

नततजा आउन बाकँी  – ३१० 

   हहजो पररक्षण हुन बाँकी रहेको र आज पररक्षण भईसकेको गरी आज जम्मा ९ वटा स्वाब (नमुना)को नततजा 

पोष्जहटभ आएको छ (मसन्धलुी -१, रौतहट -८) । 

 

❖ महत्िपूणण अपडेट ििा िप िानकारीको सम्बन्त्िमा  

 

 

कोमभड-१९ सम्बष्न्ध थप 
जानकारी र मागादशानको 
लाचग तनम्न उल्लेखखत 
वेबपेज हेनाको लाचग हाहदाक 
अनुरोध छ । 

 

 

http://mosd.p3.gov.np/ 

https://covid19.mohp.gov.np/ 

heoc.mohp.gov.np/ 

edcd.gov.np/ 

https://drive.google.com/file/d/19cz5jXvV_8lutCV3ktYEjEGtPl1FbpDK/view 

https://drive.google.com/file/d/1V5FRhbaTrcd1oE_Bf48FO7wII8UHjqY5/view 

 

 

 

 

अन्त्त्यमा सदाझै यहााँहरूको अमूल्य सुझाि र सहयोगको अपेक्षा गदणछौं। 
 

िन्त्यिाद ! 
 

 

प्रवक्ता (कोमभड-19) 
डा. पुरुषोतम राज सेढाई 
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