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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०३/२६ 

(फेरकुा ५:०० फिे) 
 भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु 

 मस प्रदेशभा बएका कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको सम्फजन्त्धत जिल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩानरका, 

नगयऩानरका, गाउॉऩानरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजिको खोिी 

(Contact tracing), सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩन कामा (काठभाण्डौ, बिऩयु य 

रनरतऩयु जिल्राको हकभा इवऩडेनभमोरोिी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखाको सभन्त्िमभा) बईयहेको छ।  

 आि काठभाण्डौभा २८, रनरतऩयुभा १३, काभ्रभेा २, नसन्त्धरुीभा २, भकिानऩयुभा १, बिऩयुभा १, यसिुाभा 

१, जितिनभा १, धाददङभा १, याभेछाऩभा १, य नसन्त्धऩुाल्िोकभा १ गयी फागभती प्रदेशभा थऩ ५२ िनाभा 

कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएको छ । 

 

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण 

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

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

गम्बीयताको साथ नजिकफाट ननमानरयहेको छ । 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊिभण देजखएको (PCR)  १६६४९ (१००%)   ७७० (१००%) 

ननको बएको ८०११ (४८.१%)  २७३ (३५.४%)* 

उऩिाययत  ८६०३ (५१.६%)  ४९१ (६३.८%)* 

भतृ्म ुबएको  ३५ (०.३%)  ६   (०.८%)* 

श्रोत : साभाजिक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा िनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपङ २०७७/०३/२६ 
* कुर सॊिनभतको सॊख्माराई आधाय भानेय ननको बएका, उऩिाययत य भतृ्म ुबएकाको % ननकानरएको 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

मस प्रकाय यहेको छ: 

जिल्रा 

क्िायेन्त्टाईन  
होभ 

क्िायेन्त्टाइनभा 
यहेका 

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

कै 

फेड फसेका फेड फसेका िम्भा  नगेवेटब ऩोिेवटब  
िम्भा सॊकनरत 
स्िाफ  सॊख्मा 

ऩोिेवटब 

काठभाण्डौ 1363 251 82 270 133 10312 10010 302 5048 223   

रनरतऩयु 345 31 80 221 174 4630 4575 55 2538 69   

बिऩयु 313 52 21 42 2 2192 2178 14 1723 44   

यसिुा 277 49 0 35 0 626 614 12 123 11   

निुाकोट 1224 205 242 28 7 2991 2850 141 626 29   

धाददङ 1134 112 232 128 8 2977 2839 138 1164 126   

जितिन 2465 714 0 302 76 1825 1810 15 5605 99   

नसन्त्धरुी 430 127 30 24 2 1190 1157 33 801 20   

भकिानऩयु 406 90 510 35 6 1876 1856 20 1330 31   

याभेछाऩ 509 114 6 75 3 892 884 8 444 33   

दोरखा 1185 50 1 41 0 1654 1648 6 296 9   

काभ्र े 851 138 107 27 2 2577 2538 39 506 16   

नसन्त्धऩुाल्िोक 908 189 83 70 19 1410 1398 12 1098 60   

िम्भा 11410 2122 1394 1298 432 35152 34357 795 21302 770   

श्रोत ;सम्फजन्त्धत ्जिल्रा  य स्िास््म तथा िनसॊख्मा भन्त्रारमको नभनडमा निवपॊ गफाट दैननक प्राप्त िानकायी अनसुाय 

हार सम्भ फागभती प्रदेशभा ११४१० िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गयेकोभा अवहरे २१२२ िना फस्दै आउनबुएको य 
१३९४ िना अवहरे होभ क्िायेन्त्टाईनभा फस्दै आउनबुएको छ। मस प्रदेशभा १२९८ िटा आइसोरेशन फेड तमायी 
अिस्थाभा यहेको छ िसभा अवहरे ४३२ िना फस्दै आउनबुएको छ। आिको नभती सम्भको विियण अनसुाय ३५१५२ 
िनाको आय डी टी ऩरयऺण गरयएकोभा ७९५ िनाको ऩोिेवटब आएको छ य २१३०२ िनाको वऩ नस आय ऩरयऺण गरयएको 
छ। 

 फागभती प्रदेशभा नरॊगअनसुाय कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको विियण मस प्रकाय यहेको छ: 
 

 

               स्रोत: EWARS, इवऩडेनभमोरोिी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०३/२४ 

६८% 

३२% 

ऩरुुष 
भवहरा 



 फागभती प्रदेशभा उभेयअनसुाय कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको विियण मस प्रकाय यहेको छ: 
 

 

         स्रोत: EWARS, इवऩडेनभमोरोिी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०३/२४ 

 

 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 –९५१८ 

आि प्राप्त स्िाफ सॊख्मा – १४८ 

आि ऩरयऺण बएको स्िाफको सॊख्मा – २३६ 

आि ऩरयऺण बएको स्िाफको ननतिा –  ऩोजिवटब – १, नेगेवटब – २३५ 

आि प्राप्त बएको स्िाफ (नभनुा) भध्मे नसन्त्धरुीको १ नाननुाको ननतिा ऩोजिवटब आएको छ बने ४० िटा नभनुा 

ऩरयऺण हनुे िभभा छ । 

 भहत्िऩूणा अऩडेट तथा थऩ िानकायीको सम्फन्त्धभा  

 कोनबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ िानकायी य भागादशानको रानग ननम्न उल्रेजखत िेफऩेि हेना हाददाक अनयुोध छ: 

साभाजिक विकास भन्त्रारम http://mosd.p3.gov.np/ 

स्िास््म तथा िनसॊख्मा भन्त्रारम   https://covid19.mohp.gov.np/ 

स्िास््म आऩतकारीन व्मिस्थाऩन केन्त्र (HEOC)  heoc.mohp.gov.np/ 

इवऩडेनभमोरोिी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा (EDCD)  edcd.gov.np/ 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं। 

धन्त्मिाद ! 
प्रििा (कोनबड-19) 

डा. ऩरुुषोतभ याि सेढाई 
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