
प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 
बागमती प्रदेश 

हेटौंडा, मकिानपुर, नेपाल 

 

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बजन्त्ि दैननक प्रनतिेदन 

मिति: २०७७/०३/०७ 

(बेलुका ५:०० बजे) 
 

❖ मुख्यमुख्य क्रियाकलापहरु 

आज लमलिपुरकी १ िहिला, नुवाकोटका १ पुरुष र रािेछापका १ पुरुष गरी थप ३ जनािा कोमिड-१९ संक्रिण 

पुष्टट छ िने सम्बष्धिि ष्जल्लाको स्वास््य कायाालय, स्थानीय नगरपामलका, गाउँपामलका, स्थानीय स्वास््य 

संस्था एवि ् अस्पिालिरु िार्ा ि संक्रमििको सम्पका िा आएका व्यष्तिको खोजी (Contact tracing), 

सम्पर्का ििरुको र्लो-अप र व्यवस्थापन (लमलपुरको िकिा इपपडेमियोलोजी िथा रोग तनयधरण ििाशाखा 

सिेिको सिधवयिा) काया द्रिु रुपिा िईरिेको छ । 

❖ बागमती प्रदेशमा संिममतहरुको वििरण 

िालसम्िको ि्यांकिा यस प्रदेशिा देशको कुल संक्रिणको कररब ३ प्रतिशि रिेको छ िने ितृ्युको 

अनुपाि यस प्रदेशिा िुलनात्िक रुपिा बढी रिेको छ, िाल यो ि्यलाई सािाधयीकरण  गना कहिन 

िएिापतन यसलाई  प्रदेशल े गम्िीरिाकोसाथ नष्जकबाट तनिामलरिेको छ । 

वििरण नेपाल बागमती प्रदेश 

संक्रिण देखखएको (PCR)  ९०२६ (१००%)  ३०१ (३.३%) 

तनको िएको  १७७२ (१००%)  ५६ (३.२%) 

उपचाररि  ७२३१ (१००%)  २४१ (३.३%) 

ितृ्यु िएको  २३ (१००%) ४ (१७%) 

श्रोि : सािाष्जक पवकास िधरालय, बागििी प्रदेश; स्वास््य िथा जनसंख्या िधरालय मिडडया ब्रिर्र्ङ २०७७/०३/०६-०७ 

 

 

 

 

 



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

जिल्ला 

क्िारेन्त्टाईन  
होम 

क्िारेन्त्टाइनमा 
रहेका 

आइसोलेसन 
RDT क्रकटबाट गररएको 

पररक्षण 

 (RT-PCR) पररक्षण 
सम्बन्त्िी वििरण  

कै 

बेड बसेका बेड बसेका िम्मा  नेगेटटभ पोिेटटभ  
िम्मा सकंमलत 
स्िाब  संख्या 

पोिेटटभ 

काठमाण्डौ 1351 148 27 256 11 9611 9315 296 3780 30 (+11) 

लमलतपुर 138 17 6 213 30 3637 3619 18 1833 5 (+1) 

भक्तपुर 313 39 21 42 0 1873 1861 12 1535 4 (+12) 

रसुिा 277 16 0 35 0 507 496 11 32 0   

नुिाकोट 1217 387 321 16 11 2444 2366 78 480 15 (+1) 

िाटदङ 1180 287 456 100 68 2558 2436 122 817 94 (+6) 

चितिन 2465 580 0 302 28 1403 1388 15 2249 38 (+2) 

मसन्त्िुली 429 95 114 32 4 1157 1124 33 474 4 (+3) 

मकिानपुर 352 102 288 35 8 1721 1704 17 816 10 (+4) 

रामेछाप 331 92 6 71 17 862 856 6 339 23 (+3) 

दोलखा 1185 223 1 41 0 1377 1371 6 188 0 (+2) 

काभ्र े 807 145 66 13 0 2288 2250 38 416 0 (+6) 

मसन्त्िुपाल्िोक 643 134 81 68 22 1318 1307 11 572 23 (+4) 

िम्मा 10688 2265 1387 1224 199 30756 30093 663 13531 246 (+55) 

श्रोत ;सम्बजन्त्ित ्जिल्लाबाट दैननक प्राप्त िानकारी अनुसार, + सम्बजन्त्ित जिल्ला भन्त्दा अन्त्यरबाट प्राप्त वििरण अनुसार (MOHP) 
 

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

िालसम्ि प्राप्ि स्वाबको संख्या –६२९० 

आज प्राप्ि स्वाबको पववरण – २३६ 

हिजो पररक्षण िुने क्रििा रिेको र आज पररक्षणको िईसकेको गरी जम्िा ३५६ वटा स्वाबको नतिजा नेगेहटि 

आएको छ िने ७५६ वटा स्वाब पररक्षण िुने क्रििा छ। 

❖ महत्िपूणण अपडेट तिा िानकारीको सम्बन्त्िमा  

 

कोमिड-१९ सम्बष्धि थप जानकारी र िागादशानका 
लागग तनम्न उल्लेखखि वबे पेज िेनाको लागग िाहदाक 
अनुरोि छ।  
 

 

 

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

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

heoc.mohp.gov.np/ 

edcd.gov.np/ 

अन्त्त्यमा सदाझै यहााँहरूको अमूल्य सुझाि र सहयोगको अपेक्षा गदणछौं। 
िन्त्यिाद ! 

 
प्रवतिा (कोमिड-19) 

डा. पुरुषोिि राज सेढाई 

 

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