
     प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
  फागभती प्रदेश 

   हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
भभभत: २०७७/०७/२६ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशभा सॊक्रभणको अिस्था: 

● हारसम्भको तथमाॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊक्रभणको करयफ चौउन्न प्रभतशत (५३.८१%) यहेको छ 
बन ेभतृ्मकुो अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा कभ यहेको छ य भतृ्म ुहनुेभा फढ्दो उभेय य अन्त्म जजणण 
योगहरुको सहरुग्णता देजिएको छ । 

● मस प्रदेशभा ऩभछल्रा ददनभा सॊक्रभभतको सॊख्मा तीव्र रुऩभा फढेको हनुारे हार उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा 
कुर नेऩारको बन्त्दा तरुनात्भक रुऩभा फढी देजिएको हो। 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊक्रभण देजिएको (PCR) २०२३२९ (१००%)  १०९२६८ (१००%) 

भनको बएको १६२२४३ (८०.१%) ८३८५६ (७६.७%) 

उऩचाययत ३८९१२ (१९.२%) २४८३६ (२२.७%) 
भतृ्म ुबएको  ११७४  (०.५८%) ५७६ (०.५२%) 
श्रोत: - स्िास्थम तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ 

२०७७/०७/२६ 

 

- साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती 
प्रदेश; स्िास्थम तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 
भभभडमा भिवपङ २०७७/०७/२६ 

❖ फागभती प्रदेशभा कोभबड-१९ सॊक्रभभतहरुको भरॊग य उभेय सभहु अनसुायको विियण मस प्रकाय यहेको छ: 

 
 

 

स्रोत: EWARS, इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािा, २०७७/०७/२६ 

ऩरुुष 
6१.५% 

भवहरा 
3८.५% 



● मस प्रदेशभा ऩरुुषहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊक्रभण देजिएको छ बन े२१ देजि ५० िषण सभहुका 
व्मजिहरुभा कोभबड-१९को सॊक्रभण फढी देजिएको छ । विगतभा बन्त्दा अवहरे ६० िषणबन्त्दा फढी उभेयभा 
ऩभन सॊक्रभण फढदै गएको देजिन्त्छ । 

❖ गत २४ घण्टाभा आइ. सी. म ुय बेजन्त्टरेटयभा बएका भफयाभीको सॊख्मा: 

मस प्रदेशभा गत २४ घन्त्टाभा आइ. सी. म ुय बेजन्त्टरेटयभा उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा मस प्रकाय यहेको छ: 

विियण काठभाण्डौ उऩत्मकाभबर काठभाण्डौ उऩत्मकाफावहय जम्भा 
आइ. सी. म ुभा उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा ११० ६१ १७१ 

बेजन्त्टरेटयभा उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा ५२ ८ ६० 

 

❖ गत २४ घण्टाभा जजल्रागत भनधनको सॊख्मा: 

जजल्रा भतृकको सॊख्मा य विियण 

सॊख्मा विियण 

काठभाण्डौ ९ ८ ऩरुुष य १ भवहरा 
रभरतऩयु  ५ ३ ऩरुुष २ भवहरा 
बिऩयु १ १ भवहरा  

भसन्त्धऩुाल्चोक  १ १ भवहरा 
जम्भा – १६ 

 

❖ गत २४ घण्टाभा बएको भनधनको विियण: 

● रभरतऩयुका ८० िवषणम ऩरुुष कोभबड य श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई काभतणक १६ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी 

उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २३ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक ७ गते नै कोभबड-१९ ऩवुि बएको 

भथमो।(उहाॉ उच्च यिचाऩ य भधभेुहको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।) काठभाण्डौका ७३ िवषणम ऩरुुष कोभबड य 

भनभोभनमा बई काभतणक २१ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते भनधन बएको छ 

। उहाॉको काभतणक १७ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । (उहाॉ उच्च यिचाऩ हनुकुा साथै भभगौरा 

प्रत्मायोऩन बएको भथमो। रभरतऩयुकी ७७ िवषणम भवहरा कोभबड य भनभोभनमा बई काभतणक १९ गते 

अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक २० गते नै 

कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो। बिऩयुकी की ६३ िवषणमा भवहरा कोभबड बई काभतणक २१ गते अस्ऩतारभा 

बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक २१ गते कोभबड-१९ 

ऩवुि बएको भथमो । (उहाॉ उच्च यिचाऩ,श्वासप्रश्वास, थाईयोइड य भटुुको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।) 



● काठभाडौका ७४ िवषणमा ऩरुुष  कोभबड बई काभतणक १५ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा 

काभतणक १९ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक १५ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । (उहाॉ उच्च 

यिचाऩ, भभगौरा, भटुु योगको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।) रभरतऩयुकी ६९ िवषणम ऩभवहरा कोभबड य भटुु 

योग बई असोज २७ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक १२ गते भनधन बएको छ । 

उहाॉको काभतणक १५ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । काठभाडौँका ७१ िवषणम ऩरुुष काभतणक कोभबड य 

भनभोभनमा बई काभतणक १५ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते भनधन बएको छ 

। उहाॉको काभतणक १६ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो ।  

● रभरतऩयुको ८० िवषणम ऩरुुष कोभबड य भनभोभनमा बई काभतणक १६ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने 

क्रभभा काभतणक २४ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक १६ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । 

(उहाॉ श्वासप्रश्वास योग य अल्जाभसण योगको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।) रभरतऩयुको ८० िवषणम ऩरुुष कोभबड य 

भनभोभनमा बई काभतणक १५ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते भनधन बएको छ 

। उहाॉको काभतणक १६ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । भसन्त्धऩुाल्चोकवक ८४ िवषणम भवहरा कोभबड य 

श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई काभतणक २५ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते 

भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक २४ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । (उहाॉ भभल्गौरा सम्फजन्त्ध 

योगको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।) काठभाडौका ६० िवषणमा ऩरुुष  कोभबड बई काभतणक १८ गते अस्ऩतारभा 

बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक २४ गते कोभबड-१९ 

ऩवुि बएको भथमो । (उहाॉ उच्च यिचाऩ, भभगौरा, ऩवकण नसन य नसा सम्फजन्त्ध योगको सभेत भफयाभी 

हनुहुनु्त्थमो।)  

● काठभाडौका ७६ िवषणमा ऩरुुष  कोभबड बई काभतणक २० गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा 

काभतणक २५ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक १२ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । (उहाॉ उच्च 

यिचाऩ य कोरेस्रोर सम्फजन्त्ध योगको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।) काठभाडौका ६० िवषणमा ऩरुुष  कोभबड 

बई काभतणक २० गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते भनधन बएको छ । 

उहाॉको काभतणक १७ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । काठभाडौका ५८ िवषणमा ऩरुुष  कोभबड य 

श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई काभतणक २५ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते 

भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक २४ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । (उहाॉ उच्च यिचाऩ य 

श्वासप्रश्वास सम्फजन्त्ध योगको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।)  

● काठभाडौकी ५६ िवषणमा भवहरा  कोभबड य श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई काभतणक २४ गते अस्ऩतारभा बनाण 

गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २५ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक ४ गते कोभबड-१९ ऩवुि 



बएको भथमो । (उहाॉ उच्च यिचाऩ योगको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।) काठभाडौका ६७ िवषणमा ऩरुुष  

कोभबड, भनभोभनमा य श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई काभतणक १२ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा 

काभतणक २६ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक ४ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो । (उहाॉ 

ऩवकण नसन य भभगौरा योगको सभेत भफयाभी हनुहुनु्त्थमो।) उहाॉहरुको दिुद् भनधनभा साभाजजक विकास 

भन्त्रारम हाददणक सभिेदना प्रकट गदणछ। 

❖ जजल्रागत क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, ऩी.भस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण: 
● हारसम्भ फागभती प्रदेशभा ७५८२ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गरयएकोभा हार २८९ जना 

फभसयहनबुएको छ बन े१२५० जना होभ क्िायेन्त्टाईनभा हनुहुनु्त्छ । मस प्रदेशभा ४५४६ िटा आइसोरेशन फेड 
तमायी अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे ३६१९ जना (केवह जजल्राभा होभ आइसोरेसनभा बएकाको सभेत 
विियण उल्रेि गरयएको) सॊस्थागत आइसोरेसनभा य १८९३९ जना होभ आइसोरेसनभा फभसयहनबुएको छ । 
आजको भभभतसम्भको विियण अनसुाय मस प्रदेशभा १४५११० जनाको वऩभसआय ऩरयऺण गरयएको छ । 

● जजल्राफाट सॊकरन गरयएका स्िाफको रयऩोवटिंग तरको ताभरकाभा सभािेश बएको तय स्थानीम य केन्त्रीम तहफाट 
सॊकरन बएका केवह स्िाफको रयऩोवटिंग हारसम्भ ऩभन जजल्राको रयऩोवटिंगभा सभािेश गनण नसवकएकोरे स्िाफको 
सॊख्मा कभ देजिएको छ ।स्िाफको रयऩोवटिंग य आइसोरेसनभा फसेको विियणराई आगाभी ददनभा व्मिजस्थत गदै 
रभगनेछ । 

 
जजल्रा 

क्िायेन्त्टाईन 
होभ 

क्िायेन्त्टाइन
भा यहेका 

आइसोरेसन  RT-PCR ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

कै 
फेड फसेका फेड 

सॊस्थागत 
आइसोरेसनभा 

फसेका 

होभ 
आइसोरेसनभा 

फसेका 

जम्भा 
सॊकभरत 

स्िाफ सॊख्मा# 

ऩोजेवटब 

आजको 
नमाॉ 

सॊक्रभण 

काठभाण्डौ 1050 113 267 2627 2174 11262 54656 75315 976   

रभरतऩयु 371 31 80 289 208 2107 11234 10800 204   

बिऩयु 105 6 165 331 75 1814 11525 6741 81   

यसिुा 255 0 0 35 5 17 1507 121 3   

निुाकोट 549 0 0 45 6 339 6894 981 41   

धाददङ 315 0 18 160 10 149 5618 1307 9   

जचतिन 2465 44 569 355 943* 1315 15779 5851 15   

भसन्त्धरुी 313 0 0 52 4 94 3968 448 5   

भकिानऩयु 125 0 0 170 24 1114 16343 3638 37   

याभेछाऩ 490 65 49 108 12 15 1479 418 9   

दोरिा 193 5 0 44 89 42 2696 488 15   

काभ्रऩेरान्त्चोक 597 25 1 199 62 521 7307 2447 55   

भसन्त्धऩुाल्चोक 754 0 101 131 7 150 6104 713 18   

जम्भा 7582 289 1250 4546 3619 18939 145110 109268 1468   

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

*होभ आइसोरेसनभा यहेका सॊक्रभभतको विियण सभेत जोभडएको, #केवह जजल्राहरुको अध्मािभध गनण फाॉकी यहेको  
 
 
 
 



❖ भखु्म-भखु्म वक्रमाकराऩहरु: 
● सॊक्रभभतको िोजी य परो-अऩ कामण: 

सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास्थम कामाणरम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, गाउॉऩाभरका, 
स्थानीम स्िास्थम सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापण त सम्ऩकण भा आएका व्मजिको िोजी, सम्ऩवकण तहरुको परो-अऩ य 
अन्त्म व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बिऩयु य रभरतऩयुको हकभा इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािाको 
सभेत सभन्त्िमभा) कामण बईयहेको छ । 

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

प्रादेजशक जनस्िास्थम प्रमोगशाराभा वहजोसम्भ प्राप्त 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 जनस्िास्थम 

प्रमोगशारा 

 
३२०५८ 

 
७१ 

 
७१ 

 

भकिानऩयु-२४ ४७  

(धभुरिेरजस्थत प्रादेजशक जनस्िास्थम प्रमोगशाराभा प्राप्त बएको नभनुा ऩरयऺण हनुे क्रभभा छ ।) 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागणदशणनको राभग भनम्न उल्रेजित िेफऩेज हेनण हाददणक अनयुोध छ: 

-साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश:      http://mosd.p3.gov.np/ 

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

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

-कोभबड१९ सॊकट ब्मफस्थाऩन केन्त्र:       ccmc.gov.np 

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

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

 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदणछौं । 

धन्त्मिाद ! 
 

                                                                                   प्रििा  
डा. ऩरुुषोत्तभ याज सेढाई 
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