
 

 

प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

         नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 

 भभभत: २०७७/१२/११     
(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ कोभबड-१९ को राभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  १,५२,३५४  जना । 

❖ कोभबड-१९ को सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊख्मा १,५२,३५४ जना । 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा ३०९३  जना। 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय २. ३६  प्रभतशत। 

❖ २४ घण्टाभा सफै बन्त्दा फ ी नमाॉ सॊक्रभण देजकएका दईु जजलाराह क कााभाडर 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 जोजकभका व्मिहायह क अझै 

उच्च यहेकोरे उच्च सािधानी आऩनाउन ुऩने देजकन्त्छ। 

❖ ऩवहरो य दोस्रो कोऩ अभबमानभा रजऺत जना सॊख्मा ६०२६४६ जनाको ६५.२८% (३९३४१४)रे 

मस प्रदेशभा कोऩ 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 जजलाराफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक।(२०७७/१२ /११ ) 
 

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

विियण 
कुर ऩरयऺण  
(RT-PCR/ 

 

 

कुर जम्भा 

 

सवक्रम 
 

भनको बएको 
 

 

 

 

सॊक्रभण 



 

 

Antigen) सॊक्रभभत सॊक्रभभत केसह क  भतृ्म ु  दय  

नऩेारको कुर  विियण   २२४८९९३  २७६३८९  
(१००%) 

११८२  
(०.४३ %) 

२७२१८७  
(९८.४८ %) 

३०२०  
(१.०९%) 

१२.२९  

फागभती प्रदेशको कुर  
विियण   

 १३०२२११ १५२३५४  
(१००%) 

४१२  
(०.२७%) 

१५०८८९   
(९९.०४%)  

१०१७ 
(०.६७%) 

११. ७०  

फागभती प्रदेशको गत २४ 
घन्त्टाको विियण    

३०९३  ७३  ४१ ० २. ३६  

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 (२०७७/१२/११  ) 

❖ गत २४ घण्टाभा सवक्रम सॊक्रभभत व्मजिह कको व्मिस्थाऩनको सॊख्मा: 
सवक्रम सॊक्रभभत व्मजिह कको व्मिस्थाऩन  

 सॊस्थागत 
आइसोरेसन  

आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ७१ २० ६ ३७७  

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म 
विियण सम्फजन्त्धत जजलाराफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७७/१२/११  ) 
 

❖ गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजलारागत भनधनको विियण: 
जजलारा  भतृकको सॊख्मा य विियण  

सॊख्मा  विियण  

काभ्रऩेरान्त्चोक  १  ७८  िर्षीम ऩ ुकर्ष 

जम्भा १  

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म 
विियण सम्फजन्त्धत जजलाराफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७७/१२/११) 

काभ्रऩेरान्त्चोकको ७८  िर्षीम ऩ ुकर्ष कोभबड-१९को सभस्मा बएको कायणरे पालागनु २४ गते 
अस्ऩतारभा बनाा गयी उऩचाय गने क्रभभा चैर  १०  गते भनधन बएको छ। उहाॉको पालागनु २५ 
गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई भनभोभनमा य वट.भफ योगको सभस्मा भथमो। उहाॉको 
दकुद् भनधनभा साभाजजक विकास भन्त्रारम हार्दाक सभिेदना प्रकट गदाछ। 



 

 

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

जजलारा 
RT-PCR / Antigen  ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

जम्भा सॊकभरत स्िाफ सॊख्मा जम्भा ऩोजेवटब आजको नमाॉ सॊक्रभण 

कााभाण्डौ 746284 103487 53 

रभरतऩयु 325220 16500 8 

बिऩयु 27633 9381 2 

यसिुा 3585 249 - 

निुाकोट 11173 1601 - 

धार्दङ 6519 1786 2 

जचतिन 78770 8236 7 

भसन्त्धरुी 4364 598 - 

भकिानऩयु 34877 4449 1 

याभेछाऩ 3073 586 - 

दोरका 3502 798 - 

काभ्रऩेरान्त्चोक 50476 3645 - 

भसन्त्धऩुालाचोक 6735 1038 - 

जम्मा 1302211 152354 73 
श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य  
अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजलाराफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७७/१२/११  ) 

 
❖ सॊक्रभभतको कोजी य परो-अऩ कामा: 
सम्फजन्त्धत जजलाराको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, 

गाउॉऩाभरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ  अस्ऩतारह क भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजिको कोजी, 

सम्ऩवका तह कको परो-अऩ य अन्त्म व्मिस्थाऩन कामा बईयहेको छ।  



 

 

❖ 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 
सॊख्मा 

आज प्राप्त 
स्िाफ सॊख्मा 

आज ऩरयऺण 
बएको स्िाफको 
सॊख्मा 

आज ऩरयऺण बएको 
स्िाफको नभतजा 

कै. 

ऩोजजवटब नगेवेटब 

धभुरकेरको   प्रादेजशक 
जनस्िास््म  ५२२४९   ७  ७  ० ०   

भरशरुी अस्ऩतार  ४७०३ ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी।  

बिऩयु अस्ऩतार  २७१९    २८  २८  पोरोअऩ -१ २७   

भसन्त्धरुी अस्ऩतार  ४६६  ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी।  

हेटौडा अस्ऩतार  ४७९     १  १  ०१  ०   

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत प्रमोगशाराफाट  प्राप्त आजको 
अजन्त्तभ अभबरेक (२०७७/१२/११ ) 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको राभग भनम्न उलारेजकत िेफऩेज हेना हार्दाक 
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 भहाशाका:    http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-
situation-updates 
-विश्व स्िास््म सॊगान / नऩेार:  https://www.who.int/nepal 
 

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

 

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

डा. ऩ ुकर्षोत्तभ याज से ाई 
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

