
�देश सरकार
सामा�जक �वकास म��ालय

बागमती �देश
हेट�डा, मकवानपुर, नेपाल

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) स�ब��ध दै�नक ��तवेदन

�म�त: २०७७/०३/१९

(बलुेका ५:०० बजे)

 मु�यमु�य ��याकलापह�

 आज �स�धुपा�चोकका २५ व�ष�या पु�ष र �चतवनका ५० वष�या पु�ष गरी थप २ जनामा को�भड-१९ सं�मण पु�� भएको छ भने

स�ब��धत �ज�लाको �वा��य काया�लय, �थानीय नगरपा�लका, गाउँपा�लका, �थानीय �वा��य सं�था एवम् अ�पतालह� माफ� त

स�ं�मतको स�पक� मा आएका ���को खोजी (Contact tracing), स�प�क�तह�को फलो-अप र अ�य आव�यक �व�थापन

काय� ��त �पमा भईरहेको छ ।

 नयाँ बाने�र, काठमा�डौ �नवासी ८५ व�ष�या पु�ष जसमा प�हलेदे�ख नै उ�च र�चाप र पा�क��स�सको सम�या �थयो, उहाँलाई

छा�त �खेको र �पसाब काम भएकोले काठमा�डौको एक �न�ज अ�पतालमा आइ. सी. यु.मा राखी उपचार गन� �ममा

२०७७/०३/१७ गते रा�त ११ बजे �खद् �नधन भएको छ र उहाँको �वाब प�र�णको न�तजा को�भड-१९ पो�ज�टभ आएको छ

मृतक��त सामा�जक �वकास म��ालय हा�द�क ��ा�ज�ल �� गद�छ ।

 बागमती �देशमा स�ं�मतह�को �ववरण

हालस�मको त�यांकमा यस �देशमा देशको कुल स�ंमणको क�रब ३ ��तशत रहेको छ भने मृ�यकुो अनपुात यस �देशमा तुलना�मक

�पमा बढ� रहेको छ, हाल यो त�यलाई सामा�यीकरण गन� क�ठन भएताप�न यसलाई �देशले ग�भीरताको साथ न�जकबाट

�नया�लरहेको छ ।

�ववरण नेपाल बागमती �देश

स�ंमण दे�खएको (PCR)  १५२५९ (१००%)  ५०२ (१००%)

�नको भएको ६१४३ (४०.३%)  २०० (३९.८%)*

उपचाररत  ९०८४ (५९.५%)  २९६ (५९%)*

मृ�यु भएको  ३१ (०.२%) ६ (१.२%)*

�ोत : सामा�जक �वकास म��ालय, बागमती �देश; �वा��य तथा जनसं�या म��ालय �म�डया ���फङ २०७७/०३/१९
* कुल स�ं�मतको सं�यालाई आधार मानरे �नको भएका, उपचाररत र मृ�यु भएकाको % �नका�लएको



 �ज�लागत �वारे�टाइन, आइसोलेसन, आर.डी.�ट.(RDT), पी.�स.आर.(PCR) प�र�ण स�ब��ध �ववरण

हाल स�म बागमती �देशमा ११३६२ वटा �वारे�टाईन बडे �यव�थापन गरेकोमा अ�हले २१७० जना ब�दै आउनभुएको र ११०९ जना अ�हले होम

�वारे�टाईनमा ब�दै आउनभुएको छ। यस �देशमा १२८४ वटा आइसोलेशन बडे तयारी अव�थामा रहेको छ जसमा अ�हले २६९ जना ब�दै

आउनभुएको छ। आजको �मती स�मको �ववरण अनसुार ३७६६० जनाको आर डी ट� प�र�ण ग�रएकोमा ७६४ जनाको पोजे�टभ आएको छ र

१७१३६ जनाको �प �स आर प�र�ण ग�रएको छ।

�ज�ला

�वारे�टाईन
होम

�वारे�टाइनमा
रहकेा

आइसोलेसन RDT �कटबाट ग�रएको प�र�ण (RT-PCR) प�र�ण स�ब�धी
�ववरण

कै

बेड बसकेा बेड बसकेा ज�मा नगेे�टभ पोजे�टभ ज�मा सकं�लत
�वाब सं�या पोजे�टभ

काठमा�डौ 1363 152 27 256 23 10262 9962 300 4911 109  

ल�लतपुर 345 31 19 221 117 4165 4117 48 2128 17  

भ�पुर 313 52 21 42 2 2041 2028 13 1670 28  

रसवुा 277 52 0 35 0 573 562 11 55 10  

नवुाकोट 1224 236 236 28 12 6902 6782 125 576 24  

धा�दङ 1134 135 172 128 29 2940 2802 138 1066 121  

�चतवन 2465 714 0 302 28 1422 1407 15 2890 79  

�स�धुली 430 110 78 24 5 1186 1153 33 644 15  

मकवानपुर 387 104 401 35 25 1848 1830 18 1100 19  

रामेछाप 509 121 6 75 12 862 855 7 435 27  

दोलखा 1185 87 1 41 0 1575 1569 6 296 6  

का�े 842 180 67 27 2 2501 2462 39 416 8  

�स�धुपा�चोक 888 196 81 70 14 1383 1372 11 949 39  

ज�मा 11362 2170 1109 1284 269 37660 36901 764 17136 502  
�ोत ;स�ब��धत् �ज�ला र �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको �म�डया ���फ�गबाट दै�नक �ा�त जानकारी अनसुार

कोरोना रोकथाम र �नय��ण गन� �वारे�टाइन, आइसोलेशन बेड सं�या र गणु�तर वृ�� गन� तथा अ�य �यव�थापनको लागी �देश सरकार

��तब� छ। यस �वषम प�र��थतीमा सयंमीत �न र हात धुने, मा�कको �योग, एक अका�संग �री कायम गन� ज�ता सावधानी अपनाउन�ुन

आ�ह गद�छ� ।



 हेटौडा ��थत �देश �योगशालामा भएको �प. �स. आर. परी�णको �ववरण

हेटौडा��थत �देश �योगशालामा भएको पी. सी. आर प�र�णको �ववरण यस �कारको रहकेो छ:

हालस�म �ा�त �वाबको सं�या –८३२०

आज �ा�त �वाब स�ंया – १०४

आज गरीएको प�र�ण – ३२५

न�तजा - पो�जट�भ : ११

नेगटे�भ :- ३१४

न�तजा आउन बाँक� – २१७

�हजो प�र�ण �न बाकँ� रहेको र आज प�र�ण भईसकेको गरी आज रौतहटको ज�मा ११ वटा �वाब (नमुना)को न�तजा पो�ज�टभ

आएको छ (जसम�ये २ वटा फलो-अप �वाब रहेको छ)।

 मह�वपूण� अपडेट तथा थप जानकारीको स�ब�धमा

को�भड-१९ स�ब��ध थप
जानकारी र माग�दश�नको
ला�ग �न�न उ�ले�खत वेबपेज
हेन�को ला�ग हा�द�क अनरुोध
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

अ��यमा सदाझै यहाँह�को अमू�य सुझाव र सहयोगको अपे�ा गद�छ�।

ध�यवाद !

�व�ा (को�भड-19)
डा. पु�षोतम राज सढेाई


