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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०३/२२ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 
 

 भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु 

 आज फागभती प्रदेशका ननम्न जजल्राहरुभा गयी थऩ ७८ जनाभा कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएको छ: 

काठभाण्डौ – २४ नसन्त्धऩुाल्चोक – ३ 

रनरतऩयु – २० नसन्त्धरुी – २ 

बक्तऩयु – १० दोरखा – २ 

भकिानऩयु – ७ धाददॊग – १ 

जचतिन – ४ निुाकोट – १ 

काभ्र े– ४  

 सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम नगयऩानरका, गाउॉऩानरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्

अस्ऩतारहरु भापा त सॊिनभतको सम्ऩका भा आएका व्मजक्तको खोजी (Contact tracing), सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ 

य अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩन कामा (काठभाण्डौ, बक्तऩयु य रनरतऩयु जजल्राको हकभा इवऩडेनभमोरोजी तथा योग 

ननमन्त्रण भहाशाखा सभेतको सभन्त्िमभा) द्रतु रुऩभा बईयहेको छ ।  

 

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण 

हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊिभणको करयफ ४ प्रनतशत यहेको छ बन ेभतृ्मकुो अनऩुात मस 

प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा फढी यहेको छ, हार मो त्मराई साभान्त्मीकयण गना कदठन बएताऩनन मसराई  प्रदेशरे 

गम्बीयताको साथ नजजकफाट ननमानरयहेको छ । 

 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊिभण देजखएको (PCR)  १५९६४ (१००%)  ६३७ (१००%) 

ननको बएको ६८११ (४२.६%)  २११ (३३.१%)* 

उऩचाययत  ९११८ (५७.१%)  ४२० (६५.९%)* 

भतृ्म ुबएको  ३५ (०.३%)  ६   (१%)* 

श्रोत : साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपङ २०७७/०३/२२ 

* कुर सॊिनभतको सॊख्माराई आधाय भानेय ननको बएका, उऩचाययत य भतृ्म ुबएकाको % ननकानरएको 



 
 
 
 

 जजल्रागत क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, आय.डी.वट.(RDT), ऩी.नस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फजन्त्ध विियण 

 

हार सम्भ फागभती प्रदेशभा ११३८१ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गयेकोभा अवहरे २०२७ जना फस्दै आउनबुएको य 

१२९३ जना अवहरे होभ क्िायेन्त्टाईनभा फस्दै आउनबुएको छ। मस प्रदेशभा १२९८ िटा आइसोरेशन फेड तमायी 

अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे २७९ जना फस्दै आउनबुएको छ। आजको नभती सम्भको विियण अनसुाय ३४०२६ 

जनाको आय डी टी ऩरयऺण गरयएकोभा ७७३ जनाको ऩोजेवटब आएको छ य १७४२४ जनाको वऩ नस आय ऩरयऺण गरयएको 

छ। 

 

जजल्रा 

क्िायेन्त्टाईन  
होभ 

क्िायेन्त्टाइनभा 
यहेका 

आइसोरेसन RDT वकटफाट गरयएको ऩरयऺण 
 (RT-PCR) ऩरयऺण 
सम्फन्त्धी विियण  

कै 

फेड फसेका फेड फसेका जम्भा  नगेवेटब ऩोजेवटब  
जम्भा सॊकनरत 
स्िाफ  सॊख्मा 

ऩोजेवटब 

काठभाण्डौ 1363 131 27 270 95 10312 10010 302 4964 160   

रनरतऩयु 345 31 22 221 98 4266 4214 52 2182 39   

बक्तऩयु 313 52 21 42 2 2114 2100 14 1698 39   

यसिुा 277 42 0 35 0 569 558 11 56 10   

निुाकोट 1224 180 338 28 9 2895 2769 126 590 27   

धाददङ 1134 104 226 128 6 2964 2826 138 1080 123   

जचतिन 2465 714 0 302 28 1422 1407 15 2890 89   

नसन्त्धरुी 430 113 28 24 5 1188 1155 33 658 17   

भकिानऩयु 406 95 452 35 7 1871 1852 19 1219 28   

याभेछाऩ 509 121 6 75 6 862 855 7 435 29   

दोरखा 1185 53 1 41 0 1630 1624 6 296 8   

काभ्र े 842 202 91 27 2 2535 2496 39 416 12   

नसन्त्धऩुाल्चोक 888 189 81 70 21 1398 1387 11 940 56   

जम्भा 11381 2027 1293 1298 279 34026 33253 773 17424 637   

 

श्रोत ;सम्फजन्त्धत ्जजल्रा  य स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको नभनडमा निवपॊ गफाट दैननक प्राप्त जानकायी अनसुाय 
 
 

कोयोना योकथाभ य ननमन्त्रण गना क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेशन फेड सॊख्मा य गणुस्तय िृवि गना तथा अन्त्म ब्मिस्थाऩनको 

रागी प्रदेश सयकाय प्रनतफि छ। मस विषभ ऩरयजस्थतीभा सॊमभीत हनु य हात धनुे, भास्कको प्रमोग, एक अकाासॊग दयुी 

कामभ गने जस्ता सािधानी अऩनाउनहुनु आग्रह गदाछौं ।   



 

 हेटौडा जस्थत प्रदेश प्रमोगशाराभा बएको वऩ. नस. आय.  ऩयीऺणको विियण 

 

हेटौडाजस्थत प्रदेश प्रमोगशाराभा बएको ऩी. सी. आय ऩरयऺणको विियण मस प्रकायको यहेको छ: 

हारसम्भ प्राप्त स्िाफको सॊख्मा –८९३६ 

आज प्राप्त स्िाफ सॊख्मा – ३९४ 

आज ऩरयऺण बएको स्िाफको सॊख्मा – १३१ 

आज ऩरयऺण बएको स्िाफको ननतजा –  

ऩोजजवटब: १७ 

नेगेवटब: ११४ 

ननतजा आउन फाॉकी  – २९८ 

   वहजो ऩरयऺण हनुे िभभा यहेको य आज ऩरयऺण बइसकेको गयी जम्भा १७ िटा स्िाफ (नभनुा)को ननतजा ऩोजजवटब 

आएको छ (यौतहटको ३, भकिानऩयुको २, निरऩयासीको १ य परो-अऩ ११) । 

 

 भहत्िऩूणा अऩडेट तथा थऩ जानकायीको सम्फन्त्धभा  

 
 
 

कोनबड -१९ सम्फजन्त्ध थऩ 
जानकायी य भागादशानको 
रानग ननम्न उल्रेजखत 
िेफऩेज हेनाको रानग हाददाक 
अनयुोध 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 

 

 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं। 

 

धन्त्मिाद ! 
 

 

प्रिक्ता (कोनबड-19) 
डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 

 

http://mosd.p3.gov.np/
https://covid19.mohp.gov.np/
http://heoc.mohp.gov.np/
http://edcd.gov.np/
https://drive.google.com/file/d/19cz5jXvV_8lutCV3ktYEjEGtPl1FbpDK/view
https://drive.google.com/file/d/1V5FRhbaTrcd1oE_Bf48FO7wII8UHjqY5/view

