
प्रदेश सरकार 
साभाजजक विकास भन्त्रारम 

फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 

नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 

भभभत: २०७७/०६/११ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ भखु्म-भखु्म विमाकराऩहरु: 
 सॊिभभतको खोजी य परो-अऩ कार्य: 

हार फागभती प्रदेशभा सॊिभभतको खोजी य परो-अऩको राभग १७८ िटा टोरीरे कामय गरययहेको छ । 
प्रत्मेक टोरीभा ३ जना स्िास््मकभीहरु यहेका छन ्जसअनसुाय काठभाण्डौभा ३२, काभ्रऩेरान्त्चोकभा १९, 

धाददङभा १६, जचतिनभा १५, भसन्त्धऩुाल्चोकभा १४, रभरतऩयुभा १३, भकिानऩयुभा १३, निुाकोटभा १२, 
दोरखाभा ११, भसन्त्धरुीभा ९, बक्तऩयुभा ८, याभेछाऩभा ८, यसिुाभा ५ य प्रदेश भनदेशनारमरभा ३ िटा टोरीरे 
कामय गरययहेका छन।् 
 

 आइसीम ुफेड य बेजन्त्टरेटय व्मिस्थाऩन: 
मस प्रदेशका विभबन्न जजल्राभा हार ४३५ िटा आइसीम ु फेड य १९८ िटा बेजन्त्टरेटय तमायी अिस्थाभा 
यहेको छ जसअनसुाय आइसीम ुफेड य बेजन्त्टरेटयको सॊख्मा िभश: काठभाडौंभा १२० य  ६०, रभरतऩयुभा 
१०२ य ६८, बक्तऩयुभा २० य  १२, जचतिनभा १७६ य ४९, भसन्त्धरुीभा २ य  ३, काभ्रऩेरान्त्चोकभा १५ 
य ५ तमायी अिस्थाभा यहेको छ बन ेनिुाकोटभा ५ आइसीम ुफेड य ३ बेजन्त्टरेटयहरु सॊचारन हनुे प्रविमाभा 
छ । 
 

 व्मिहाय ऩरयितयन सॊचाय: 
कोभबड-१९ योकथाभ, भनमन्त्रण उऩचाय सम्फन्त्धभा विभबन्न सॊचाय भाध्मभफाट देशबरय व्मिहाय ऩरयितयन 
सॊचाय, सॊिभभतहरुराई गरयन े बेदबाि न्त्मूनीकयण उऩामफाये सॊचाय य घयभा आइसोरेसन फस्नेको राभग 
भाऩदण्डको फायेभा जानकायी ददन ेगरयएको छ । 
 

 कोभबड-१९को तरुनात्भक विियण: 
 हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊिभणको करयफ छत्तीस प्रभतशत (३६.२%) यहेको छ बन ेभतृ्मकुो 

अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा फढी यहेको छ य भतृ्म ुहनुेभा अन्त्म जजणय योगहरुको सहरुग्णता देजखएको छ 
। भाभथको त्मरे हारको भहाभायीभा जेष्ठ नागरयक तथा अन्त्म जजणय योगको सहरुग्णता बएको व्मजक्तहरुरे कोभबड-
१९ फाट फच्नको राभग विशेष सािधानी अऩनाउनऩुने देजखएको छ। 

 मस प्रदेशभा ऩभछल्रा ददनभा सॊिभभतको सॊख्मा तीव्र रुऩभा फढेको हनुारे हार उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा भनको 
बएका बन्त्दा तरुनात्भक रुऩभा फढी देजखएको हो। 

 
 

 



विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊिभण देजखएको (PCR)  ७३३९४ (१००%)  २६५७२ (१००%) 
भनको बएको ५३८९८ (७३.४%)  १५२०३ (५७.१%)* 

उऩचाययत  १९०१९ (२५.९%)   १११७५(४२.१%)* 
भतृ्म ुबएको  ४७७(०.६%) १७९(०.६%)* 

श्रोत: - स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ 
२०७७/०६/११ 

 

- साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती 
प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 
भभभडमा भिवपङ २०७७/०६/११ 
 
 

❖ गत २४ घण्टाभा जजल्राअनसुाय RT-PCR ऩरयऺण नभतजाको विियण: 
मस प्रदेशभा आज काठभाण्डौभा ६३५, रभरतऩयुभा १०४, बक्तऩयुभा ७३, भकिानऩयुभा २०, भसन्त्धरुीभा २, 
जचतिनभा ८३, धाददङभा १, याभेछाऩभा ४, काभ्रऩेरान्त्चोकभा १, भसन्त्धऩुाल्चोकभा ३ य निुाकोटभा ३, यसिुाभा १, 
दोरखाभा १ गयी जम्भा ९३१ जनाभा नमाॉ सॊिभण थवऩएको छ । सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामायरम, स्थानीम 
भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, गाउॉऩाभरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापय त 
सम्ऩकय भा आएका व्मजक्तको खोजी, सम्ऩवकय तहरुको परो-अऩ य अन्त्म व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बक्तऩयु य रभरतऩयुको 
हकभा इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखाको सभेत सभन्त्िमभा) कामय बईयहेको छ । 

 

❖ गत २४ घण्टाभा बएको भनधनको विियण: 
सातदोफाटो, रभरतऩयु भनिासी ४२ िवषयम ऩरुुषराई कोभबड सॊिभण य स्िासप्रस्िासभा सभस्मा आइ असोज ५ गते 
िमोधा अस्ऩतारभा बनाय गयी उऩचाय गने िभभा असोज ५ गते भनधन बएको छ। त्मस्तै काठभाण्डौ भनिासी ५० 
िवषयम भवहराराई कोभबड सॊिभणका कायणरे बाद्र ३० गते री.फी टिच िंग अस्ऩतारभा बनाय गयी उऩचाय गने िभभा 
असोज ११ गते भनधन बएको छ । उहाॉको बाद्र ३० गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो।  
 
ओभफहार न्त्मयुोड, काठभाडौँ भनिासी  ६२ िवषयम ऩरुुषराई  बाद्र २६ गते ग्ाॊडी अस्ऩतारभा बनाय गयी उऩचाय गने 
िभभा असोज ६गते भनधन बएको छ । उहाॉको बाद्र २९ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । धोभफघाट, रभरतऩयु 
७७ िवषयम ऩरुुषराई बाद्र ३० गते ग्ाॊडी अस्ऩतारभा उऩचायको िभभा असोज १० गते भनधन बएको छ । उहाॉराइ 
उच्च यक्तचाऩ य जचनीयोग भथमो। उहाॉको असोज ९ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । खभुसफ,ु काठभाण्डौका ६१ 
िवषयम ऩरुुषराई कोभबड बई होभ आइसोरेसनभा फसेको िभभा असोज ९ गते भनधन बएको छ । उहाॉको असोज 
१० गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉहरुको दखुद् भनधनभा साभाजजक विकास भन्त्रारम हाददयक सभिेदना 
प्रकट गदयछ। 
 

 जजल्रागत क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, ऩी.भस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण: 
हारसम्भ फागभती प्रदेशभा ८२८६ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गरयएकोभा हार ५३१  जना फभसयहनबुएको 
छ बन े१५८१ जना होभ क्िायेन्त्टाईनभा हनुहुनु्त्छ । मस प्रदेशभा ३२६३ िटा आइसोरेशन फेड तमायी अिस्थाभा 
यहेको छ जसभा अवहरे ३६६५ जना (होभ आइसोरेसन सवहत) फभसयहनबुएको छ । आजको भभतीसम्भको विियण 
अनसुाय मस प्रदेशभा ८८४७९ जनाको वऩभसआय ऩरयऺण गरयएको छ। 
 
 



जजल्रा 

क्िायेन्त्टाईन 
होभ 

क्िायेन्त्टाइ
नभायहेका 

आइसोरेसन 
 (RT-PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

  

फेड फसेका फेड फसेका* 

जम्भा 
सॊकभरत 

स्िाफ सॊख्मा 

आजको नमाॉ 
सॊिभण 

जम्भा 
ऩोजेवटब 

काठभाण्डौ 1050 113 267 1347 2174 26466 635 17485 

रभरतऩयु 371 31 80 289 208 2357 104 2102 

बक्तऩयु 105 6 165 331 88 10768 73 1923 

यसिुा 255 17 60 35 1 917  1 21 

निुाकोट 564 60 8 40 18 4491 3 164 

धाददङ 315 0 18 137 53 3295 1 431 

जचतिन 2465 44 569 355 943 15779 83 2018 

भसन्त्धरुी 392 28 70 43 17 2844 2 136 

भकिानऩयु 407 28 4 300 105 9666 20 1345 

याभेछाऩ 490 65 49 108 12 1479 4 161 

दोरखा 193 16 31 44 1 2119  1 129 

काभ्रऩेरान्त्चोक 890 65 159 178 41 4485 1 501 

भसन्त्धऩुाल्चोक 789 58 101 56 4 3813 3 156 

जम्भा 8286 531 1581 3263 3665 88479 931 26572 

श्रोत: ऩोजजवटब केसको विियण स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको भभभडमा भिवपॊ गफाट दैभनक प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत 
जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेख  

*होभ आइसोरेसनभा यहेका सॊिभभतको विियण सभेत जोभडएको 
#सॊिभभतको सॊख्मा दोहोरयएकोभा सच्माइएको

 

 

 

❖ प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशाराभा बएको वऩ. भस. आय.  ऩयीऺणको विियण 

प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशाराभा बएको ऩी. सी. आय ऩरयऺणको विियण मस प्रकायको यहेको छ: 
 

प्रमोगशारा हारसम्भ प्राप्त 
स्िाफको सॊख्मा 

आज प्राप्त 
स्िाफ 
सॊख्मा 

आज ऩरयऺण 
बएको स्िाफको 

सॊख्मा 

आज ऩरयऺण बएको स्िाफको नभतजा कै 

ऩोजजवटब नगेवेटब 

VBDRTC, 
हेटौडाजस्थत प्रादेजशक 

जनस्िास््म 
प्रमोगशारा 

२४४०३ 255 184 39 जना : भसन्त्धरुी-2, भकिानऩयु-
19,बक्तऩयु-१,दोरखा-१,काठभाडौँ-

२,याभेछाऩ-३,कभ्रऩरान्त्चोक-१,रुऩन्त्देही-
१,दैरेख-१,दाच ुयरा-१,गलु्भी-१,कॊ चनऩयु-
१,रम्जुॊग-१,ऩसाय-१,ऩसयगादी-१,सरायही-

१,सखेुत-१,ताप्रेजुॊग-१  

112  

धभुरखेर जस्थत 
प्रादेजशक जनस्िास््म 

प्रमोगशारा 

5456 63 61 7 
कभ्रऩरान्त्चोक 

54  

 
 



धभुरखेरजस्थत प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशाराभा प्राप्त बएको नभनुा ऩरयऺण हनुे िभभा छ । 
❖ फागभती प्रदेशभा कोभबड-१९ सॊिभभतहरुको भरॊगअनसुायको विियण मस प्रकाय यहेको छ: 

मस प्रदेशभा ऩरुुषहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊिभण देजखएको छ । 
 

 
 

स्रोत: EWARS, इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०६/११ 
 

 

❖ फागभती प्रदेशभा कोभबड-१९ सॊिभभतहरुको उभेय सभहुअनसुायको विियण मस प्रकाय यहेको छ: 
मस प्रदेशभा २१-५० िषय सभहुका व्मजक्तहरुभा कोभबड-१९को सॊिभण फढी देजखएको छ । विगतका केवह सप्ताह  
बन्त्दा अवहरे ६० िषयबन्त्दा फढी उभेयभा ऩभन सॊिभण फढदै गएको देजखन्त्छ ।  

 
स्रोत: EWARS, इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०६/११ 

 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागयदशयनको राभग भनम्न उल्रेजखत िेफऩेज हेनय हाददयक अनयुोध छ: 
-साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश:      http://mosd.p3.gov.np/ 

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

-नऩेार सयकाय गहृ भन्त्रारम : https://covid19.ndrrma.gov.np/ 

-कोभबड१९ सॊकट ब्मफस्थाऩन केन्त्द्र:  ccmc.gov.np 

-इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखा:   http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-situation-updates 

-विश्व स्िास््म सॊगठन / नऩेार:   https://www.who.int/nepal 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदयछौं । 

धन्त्मिाद ! 
प्रिक्ता (कोभबड-१९) 

डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 

http://mosd.p3.gov.np/
https://covid19.mohp.gov.np/#/
https://covid19.ndrrma.gov.np/
https://www.ccmc.gov.np/
http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-situation-updates
https://www.who.int/nepal

