
 

 

प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

         नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 भभभत: २०७७/१२/१०     

(फेरकुा ५:०० फजे) 
❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 
❖ कोभबड-१९ को राभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  १२,९९११८ जना । 
❖ कोभबड-१९ को सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊख्मा १,५२,२८१  जना । 
❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा २८२७ जना। 
❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय ३.६४ प्रभतशत। 
❖ २४ घण्टाभा सफै बन्त्दा फढी नमाॉ सॊक्रभण देजिएका दईु जजल्राहरु काठभाडौँ य रभरतऩयु हनु।् 
❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइ.सी.मभुा बनाा बएको सॊख्मा २० जना । 
❖ जम्भा बेजन्त्टरेटय फेडको  सॊख्मा १६०, बेजन्त्टरेटय फेडभा बनाा बएको सॊख्मा ८ जना। 
❖ सभग्रभा सॊक्रभण घट्न ेक्रभभा यहेको तय कोभबड सॊक्रभणको राभग हनुे जोजिभका व्मिहायहरु अझै 

उच्च यहेकोरे उच्च सािधानी आऩनाउन ुऩने देजिन्त्छ। 

❖ ऩवहरो य दोस्रो िोऩ अभबमानभा रजऺत जना सॊख्मा ६०२६४६ जनाको ६५.१३% (३९२४९१)रे 
मस प्रदेशभा िोऩ रगाउन ुबमो। 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य 
DHISफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि।(२०७७/१२ /१० ) 
 

❖ सभग्र नेऩार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये थऩ विियण: 

विियण 
कुर ऩरयऺण  
(RT-PCR/ 
Antigen) 

कुर जम्भा 
सॊक्रभभत 

सवक्रम 
सॊक्रभभत 

भनको बएको 
केसहरु  

भतृ्म ु  सॊक्रभण 
दय  

नऩेारको कुर  विियण   २२४५०३० २७६२४४ 
(१००%) 

११२८ 
(०.४१%) 

२,७२०९७ 
(९८.५०%) 

३०१९ 
(१.०९%) 

१२.३० 

फागभती प्रदेशको कुर  
विियण   

१२९९११८  १५२२८१ 
(१००%) 

४१६ 
(०.२७%) 

१५०८४९  
(९९.०६%)  

१०१६ 
(०.६७%) 

११. ७२ 

फागभती प्रदेशको गत २४ 
घन्त्टाको विियण    २८२७ १०३ १९ ० ३.६४  



 

 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ, स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र 
य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय (२०७७/१२/१० ) 

❖ गत २४ घण्टाभा सवक्रम सॊक्रभभत व्मजिहरुको व्मिस्थाऩनको सॊख्मा: 
सवक्रम सॊक्रभभत व्मजिहरुको व्मिस्थाऩन  

 सॊस्थागत 
आइसोरेसन  

आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ७५ २० ८ ३४१ 

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म 
विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/१२/१० ) 

❖ गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको विियण: 
आज फाग्भती प्रदेशभा भनधन नबएको हदुा सफैराई सिुद् िफयको जानकायी गयाउन चाहन्त्छौँ। 

❖ जजल्रागत ऩी.भस.आय.(PCR)/Antigen ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण: 

जजल्रा 
RT-PCR / Antigen  ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

जम्भा सॊकभरत स्िाफ सॊख्मा जम्भा ऩोजेवटब आजको नमाॉ सॊक्रभण 

काठभाण्डौ 743824 103434 76 

रभरतऩयु 324711 16492 16 

बिऩयु 27582 9379 5 

यसिुा 3585 249 - 

निुाकोट 11173 1601 - 

धाददङ 6519 1784 - 

जचतिन 78702 8229 4 

भसन्त्धरुी 4364 598 2 

भकिानऩयु 34872 4448 - 

याभेछाऩ 3073 586 - 

दोरिा 3502 798 - 

काभ्रऩेरान्त्चोक 50476 3645 - 



 

 

भसन्त्धऩुाल्चोक 6735 1038 - 

जम्मा 1299118 152281 103 

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य  
अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/१२/१० ) 

❖ सॊक्रभभतको िोजी य परो-अऩ कामा: 
सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, 

नगयऩाभरका, गाउॉऩाभरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका 

व्मजिको िोजी, सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य अन्त्म व्मिस्थाऩन कामा बईयहेको छ।  

❖ प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रभा भभभत चैर ९, २०७७ सारभा फसेको फैठकभा 
बएका भनणामहरु: 
१. प्राथभभकता अनसुाय दोश्रो चयणको (पाल्गनु २३ देजि) सॊचारन बएको कोभबड-19 

विरुद्धको िोऩ अभबमानको जजल्रागत प्रगभत तथा भ्माजससन िचाको अिस्थाको सम्फन्त्धभा 

प्रस्ततुीकयण सवहत छरपर गदाा प्रदेश भबर कुनै ऩभन ठाउभा कुनै प्रकायको गम्बीय 

अिाजन्त्छत घटना (AEFI) बएन। उि अभबमानभा सॊरग्न प्रदेश/जजल्रा/स्थानीम तह 

रगामतका  सम्ऩूणाभहानबुािहरुराई धन्त्मिाद ब्मि गने भनणाम गरयमो। 

२ . िोऩ अभबमानको क्रभभा फाॉकी यहेको िोऩ आिस्मक भसत बण्डायणको  व्मिस्थाऩन 

अनसुाय  हनुे गयी याख्न स्िास््म कामाारमराई जानकायी गयाउने।  

३. देहाम फभोजजभका जनस्िास््मका भाऩदण्डहरुराई कडाईका साथ ऩारना गना गयाउन 

आहिान गने: क. बौभतक दयुी कामभ गने (२भभ), ि.. ऩटक ऩटक साफनुऩानीरे भभचीभभची 

हात धनु,े ग. भबडबाडभा नजाने, य घ. भास्कको प्रमोग गने । 

❖ प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशाराभा बएको वऩ. भस. आय.  ऩयीऺणको विियण: 
प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशाराभा वहजोसम्भ प्राप्त बएको ऩी. सी. आय ऩरयऺणको विियण मस 
प्रकायको यहेको छ: 

 
प्रमोगशारा 

हारसम्भ 
प्राप्त 
स्िाफको 

 
 
आज प्राप्त 

 
आज ऩरयऺण 
बएको स्िाफको 

 
आज ऩरयऺण बएको 
स्िाफको नभतजा 

कै. 



 

 

सॊख्मा स्िाफ सॊख्मा सॊख्मा ऩोजजवटब नगेवेटब 

धभुरिेरको   प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा ५२१०९  ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 

भरशरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ४७०३ ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी।  

बिऩयु अस्ऩतार 
प्रमोगशारा २६९१   २२ २२ बिऩयु-१ २१  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ४६६  ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी।  

हेटौडा अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ४७८    ४ ४  ० ४  

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत प्रमोगशाराफाट  प्राप्त आजको 
अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/१२/१०) 

 
❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको राभग भनम्न उल्रेजित िेफऩेज हेना हाददाक 

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/ 

-कोभबड-१९ सॊकट ब्मफस्थाऩन केन्त्र:       ccmc.gov.np 

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

situation-updates 

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

❖ कोभबड-१९का रऺण बएका व्मजिहरुरे सोधऩछुका राभग हटराइन ११३३ िा भोफाइर नम्फय 
९८५१२५५८३९भा सम्ऩका  गनुाहनु अनयुोध छ। 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं । 
धन्त्मिाद !                                                                                    

 
डा. ऩरुुषोत्तभ याज सेढाई 

प्रििा 

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
http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-situation-updates
https://www.who.int/nepal

