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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०३/०९ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 

 

 भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु 

 आज भकिानऩयुका १, नसन्त्धऩुाल्चोकका २ य धाददङका १८ गयी थऩ २१ जनाभा कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएको 

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

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

व्मिस्थाऩन  कामा द्रतु रुऩभा बईयहेको छ । 

 

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण 

हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊिभणको करयफ ३ प्रनतशत यहेको छ बने भतृ्मकुो 

अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा फढी यहेको छ, हार मो त्मराई साभान्त्मीकयण गना कदिन बएताऩनन 

मसराई  प्रदेशरे गम्बीयताको साथ नजजकफाट ननमानरयहेको छ । 

 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊिभण देजखएको (PCR)  १००९९ (१००%)  ३२९ (१००%) 

ननको बएको  २२२४ (२२%)  ८६ (२६.१%)* 

उऩचाययत  ७८५१  (७७.७%)  २३९  (७२.६%)* 

भतृ्म ुबएको  २४  (०.३%) ४ (१.३%)* 

श्रोत : साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपङ २०७७/०३/०९ 

* 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 १०९३९ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गयेकोभा अवहरे २२२८ जना फस्दै आउनबुएको य 

१०२८ जना अवहरे होभ क्िायेन्त्टाईनभा फस्दै आउनबुएको छ। मस प्रदेशभा १२३८ िटा आइसोरेशन फेड तमायी 

अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे २४३ जना फस्दै आउनबुएको छ। आजको नभती सम्भको नफियण अनसुाय ३१४५० 

जनाको आय डी टी ऩरयऺण गरयएकोभा ६९४ जनाको ऩोजेवटब आएको छ य १४०३६ जनाको वऩ नस आय ऩरयऺण 

गरयएकोभा २५६ जनाको ऩोजजटीब आएको जानकायी गयाउन चाहन्त्छौं । 

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 

कािभाण्डौ 1363 148 27 256 19 9644 9347 297 3780 30 (+11) 

रनरतऩयु 329 20 6 217 58 3944 3916 28 1916 5 (+1) 

बिऩयु 313 43 21 42 0 1946 1933 13 1580 4 (+12) 

यसिुा 277 22 0 35 0 514 503 11 49 0   

निुाकोट 1221 359 276 26 7 2552 2457 95 488 16   

धाददङ 1180 240 125 100 79 2573 2450 123 876 96 (+22) 

जचतिन 2465 523 0 302 28 1412 1397 15 2425 43 (+2) 

नसन्त्धरुी 429 103 114 32 1 1161 1128 33 501 4 (+3) 

भकिानऩयु 352 103 305 35 11 1746 1728 18 849 10 (+5) 

याभेछाऩ 331 121 6 71 17 862 856 6 387 23 (+3) 

दोरखा 1185 223 1 41 0 1472 1466 6 188 0 (+2) 

काभ्र े 807 180 66 13 0 2295 2257 38 416 0 (+6) 

नसन्त्धऩुाल्चोक 687 143 81 68 23 1329 1318 11 581 25 (+6) 

जम्भा 10939 2228 1028 1238 243 31450 30756 694 14036 256 (+73) 

श्रोत ;सम्फजन्त्धत ्जजल्राफाट दैननक प्राप्त जानकायी अनसुाय, + सम्फजन्त्धत जजल्राबन्त्दा अन्त्मरफाट प्राप्त विियण अनसुाय (MOHP) 

 

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 –६७०३ 



आज प्राप्त स्िाफको विियण –२०८ 

वहजो ऩरयऺण हनुे िभभा यहेको य आज ऩरयऺणको बईसकेको स्िाफ (नभनुा) भध्मे निरऩयुको २ य ऩाल्ऩाको १४ 

गयी कुर १६ िटा स्िाफको  ऩोजजवटब ननतजा आएको छ बने फाॉकी स्िाफ ऩरयऺण हनुे िभभा छ। 

 भहत्िऩूणा अऩडेट 

भहाभायीको सन्त्दबाभा ऩोषण ऩनुस्थाऩना गहृ सॊचारनको रागी  स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे अन्त्तरयभ 
ननदेजशका जायी गयेको छ । 

 
हार गरयएको फन्त्दाफन्त्दीका कायण फजाय,, ऩसर फन्त्द यहेको तथा आम आजानको स्रोतभा ऩनन असय ऩयेका 
कायण विशेष गरय जशश,ु फारफानरका, गबािती, तथा स्तनऩान गयाइयहेका भवहराहरु कुऩोषणको फवढ जोजखभभा  
यहेका छन ्। कुऩोषणफाट भवहरा तथा फारफानरकाराई फचाउन उननहरुको खानऩान तथा हेयचाहभा विशेष 
ध्मान ददन ुऩदाछ । कोयोना बाइयसको सॊिभणफाट सेिाग्राही य स्िास््मकभी दफैुराई फचाउदै ऩोषण ऩनुस्र्थाऩना 
गहृको सेिा सचुारु गना आिश्मक सािधानी य उऩचाय ऩिनतका फायेभा एकरुऩता ल्माउन भागा दशान उऩमोगी 
यहेको छ । 

ननदेजशकारे ननम्नफभोजजभ नफषमभा भहत्िो ददएको छ।ऩोषण ऩनुस्र्थाऩना गहृराई कोनबड–१९ उऩचायका रानग 
क्िायेन्त्टाईन, आइसोरेन िा अन्त्म प्रमोजनभा प्रमोग नगना उि स्थानफाट ददइने ऩोषण ऩनुस्र्थाऩना सेिाराई 
ननमनभत याख्न ननदेशन गरयएको छ। त्मस्तै ऩोषण ऩनुस्र्थाऩना गहृका रानग आिश्मक साभग्रीहरु (एप ७५, एप 
१००, अन्त्म खानेकुया तथा औषधीहरु) मथेस्ट भौजाद बए नबएको सनुनजित गनुा ऩने नफषमभा जोड ददईएको छ 
।फवहयॊग सेिा को भहत्िो, आफस्मकता, बनााको रानग ननणाम य अऩनाउन ुऩने सािधानीहरु,ऩोषण 
ऩनुस्र्थाऩना/उऩचाय गदाा ध्मान ददन ुऩने कुयाहरु, नडस्चाजा प्रविमा य ध्मान ददन ुऩने कुयाहरु उल्रेख गरयएको 
छ ।मस ननदेजशकाको सवह प्रमोगरे हारको ऩरयजस्थनतभा ऩोषणभा उल्रेख्म मोगदान ऩयुाउने देजखन्त्छ । 

ननदेजशका ननम्न िेफ ऩेज प्राप्त गना सवकने छ :  https://drive.google.com/file/d/1V5FRhbaTrcd1oE_Bf48FO7wII8UHjqY5/view 

 थऩ जानकायीको सम्फन्त्धभा  

 

कोनबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य 
भागादशानका रानग ननम्न उल्रेजखत िेफ ऩेज 
हेनाको रानग हाददाक अनयुोध छ। 
 

 

 

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

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

heoc.mohp.gov.np/ 

edcd.gov.np/ 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं। 

 

धन्त्मिाद ! 
 

प्रििा (कोनबड-19) 
डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 

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

