
प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 

फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 

नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०३/२९ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 
 भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु 

 मस प्रदेशभा बएका कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩानरका, 
नगयऩानरका, गाउॉऩानरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजिको खोजी 
(Contact tracing), सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩन कामा (काठभाण्डौ, बिऩयु य 
रनरतऩयु जजल्राको हकभा इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखाको सभन्त्िमभा) बईयहेको छ।  

 आज रनरतऩयुभा ५, काठभाण्डौभा ३, नसन्त्धरुीभा १, बिऩयुभा १, काभ्रभेा १ य दोरखाभा १ गयी फागभती 
प्रदेशभा थऩ १२ जनाभा कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएको छ । 

 

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण 

 हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊिभणको कियफ ५ प्रनतशत (४.७%) यहेको छ बने भतृ्मकुो 
अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा फढी यहेको छ य भतृ्म ुहनुेभा अन्त्म जजणा योगहरुको  सहरुग्नता देजखएको 
छ। भानथको त्मरे हारको भहाभायीभा जेष्ठ नागियक तथा अन्त्म जजणा योगको सहरुग्नता बएको व्मजिहरुरे 
कोनबड-१९ फाट फचनको रानग विशेष सािधानी अऩनाउनऩुने देजखएको । 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊिभण देजखएको (PCR)  १६९४५ (१००%)   ८११ (१००%) 
ननको बएको १०२९४ (६०.७%)  ३४४ (४२.४%)* 

उऩचाययत  ६६१३ (३९%)  ४५८ (५६.४%)* 
भतृ्म ुबएको  ३८ (०.३%)  ९   (१.२%)* 

श्रोत : साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपङ २०७७/०३/२९ 

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

 फागभती प्रदेशभा कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको नरॊगअनसुायको अनऩुात मस प्रकाय यहेको छ: 

 
 स्रोत: EWARS, इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०३/२८ 

ऩरुुष 
6७.८% 

भवहरा 
32.२% 



 

 फागभती प्रदेशभा  कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको उभेय सभहु अनसुायको अनऩुातको विियण मस प्रकाय यहेको छ: 

 
स्रोत: EWARS, इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०३/२८ 

 

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

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

मस प्रकाय यहेको छ: 
 

जजल्रा 

क्िायेन्त्टाईन  
होभ 

क्िायेन्त्टाइनभा 
यहेका 

आइसोरेसन RDT वकटफाट गियएको ऩियऺण 
 (RT-PCR) ऩियऺण 
सम्फन्त्धी विियण  

कै 

फेड फसेका फेड फसेका जम्भा  नगेवेटब ऩोजेवटब  

जम्भा 
सॊकनरत 

स्िाफ  सॊख्मा 
ऩोजेवटब 

काठभाण्डौ 1363 251 82 270 158 10312 10010 302 5048 235   

रनरतऩयु 345 31 80 221 174 4630 4575 55 2538 75   

बिऩयु 313 52 21 42 2 2192 2178 14 1746 45   

यसिुा 287 24 0 35 0 637 625 12 131 11   

निुाकोट 1224 211 245 28 9 3008 2858 150 642 30   

धाददङ 1134 130 232 128 7 2990 2848 142 1175 129   

जचतिन 2465 680 0 302 74 1838 1823 15 5605 105   

नसन्त्धरुी 430 142 23 24 3 1193 1160 33 806 22   

भकिानऩयु 406 98 528 35 7 1878 1858 20 1410 33   

याभेछाऩ 509 114 0 75 3 892 884 8 444 33   

दोरखा 1185 46 1 41 0 1669 1663 6 323 10   

काभ्र े 851 197 108 27 4 2668 2628 40 519 17   

नसन्त्धऩुाल्चोक 908 167 83 70 25 1410 1398 12 1187 66   

जम्भा 11420 2143 1403 1298 466 35317 34508 809 21574 811   

 

श्रोत ; ऩोजजवटब केसको विियण स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको नभनडमा निवपॊ गफाट दैननक प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत ्
जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अनबरेख अनसुाय   
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हार सम्भ फागभती प्रदेशभा ११४२० िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गयेकोभा अवहरे २१४३ जना फस्दै आउनबुएको य 

१४०३ जना अवहरे होभ क्िायेन्त्टाईनभा फस्दै आउनबुएको छ। मस प्रदेशभा १२९८ िटा आइसोरेशन फेड तमायी 

अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे ४६६ जना फस्दै आउनबुएको छ। आजको नभती सम्भको विियण अनसुाय ३५३१७ 

जनाको आय डी टी ऩियऺण गियएकोभा ८०९ जनाको ऩोजेवटब आएको छ य २१५७४ जनाको वऩ नस आय ऩियऺण गियएको 

छ। 

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

 

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

हारसम्भ प्राप्त स्िाफको सॊख्मा –१०२०२ 

आज प्राप्त स्िाफ सॊख्मा – ३१५ 

आज ऩियऺण बएको स्िाफको सॊख्मा – २४४ 

आज ऩियऺण बएको स्िाफको ननतजा – 

ऩोजजवटब – १ 

नेगेवटब – २४३ 

   ऩियऺण हनुे िभभा यहेको स्िाफको सॊख्मा – २१० 

 आज ऩियऺण बएको स्िाफ (नभनुा) भध्मे यौतहटको १ िटा नभनुाको ननतजा ऩोजजवटब आएको छ । 

 भहत्िऩूणा अऩडेट तथा थऩ जानकायीको सम्फन्त्धभा  

 कोनबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको रानग ननम्न उल्रेजखत िेफऩेज हेना हाददाक अनयुोध छ: 

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

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

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

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

 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं। 

धन्त्मिाद ! 
 

 

प्रििा (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/

