
 

 

प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

         नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 

 भभभत: २०७७/१२/०३   
(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ कोभबड-१९ को राभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  १२,८०,२४४ जना । 

❖ कोभबड-१९ को सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊख्मा १,५१,७९७ जना । 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा २२३९  जना। 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय २.७७  प्रभतशत। 

❖ २४ घण्टाभा सफै बन्त्दा फ ी नमाॉ सॊक्रभण देजकएका दईु जजलाराह क कााभाडर य जचतिन  हनु । 

❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइ.सी.मभुा बनाा बएको सॊख्मा  १३   जना । 

❖ जम्भा बेजन्त्टरेटय फेडको  सॊख्मा १६०, बेजन्त्टरेटय फेडभा बनाा बएको सॊख्मा १०  जना। 

❖ सभग्रभा सॊक्रभण घट्न ेक्रभभा यहेको तय कोभबड सॊक्रभणको राभग हनुे जोजकभका व्मिहायह क अझै 

उच्च यहेकोरे उच्च सािधानी आऩनाउन ुऩने देजकन्त्छ। 

❖ ऩवहरो प्राथभभकताको कोऩ अभबमानभा रजऺत जनसॊख्मा १७४७०० यहेको य रजऺत जनसॊख्मा को 

करयफ ८०% (१४०१७९ जना) रे कोऩ भरन ुबएको भथमो । 

❖ दोश्रो प्राथभभकताको कोऩ अभबमानभा मही पालागनु २३ फाट स ुक बै १० ददन सम्भ सॊचारन हनुे  य 

अनभुाभनत रजऺत जनसॊख्मा ४२७९६६ यहेको छ । आज सम्भ रजऺत जनसॊख्माको करयफ ५५.८९ 

% (२३९१८३)जना) रे कोऩ भरई सक्न ुबएको छ। 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य 
DHISफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजलाराफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक।(२०७७/१२ /०३ ) 
 



 

 

❖ कोभबड -१९ वि कद्धको दोश्रोऩटकको कोऩ - अभबमानको दशौ ददन 

❖ आज ६ फजे सम्भ प्राप्त विियण अनसुाय वहजो सम्भ फाग्भती प्रदेशभा २३१०४६  जनारे उक्त कोऩ भरन ु

बमो। वहजो सम्भभा ९८  जनाको साभान्त्म अिाजित घटनाको जानकायी प्राप्त बएको छ। सभग्रभा कोऩ 

कामाक्रभ उत्साहऩफुाक फाग्भती प्रदेशका सफै ऩभरकाह कभा सम्ऩन्न बइयहेको छ।  

श्रोत: DHIS(District Health Information System) फाट प्राप्त जानकायी अनसुाय (२०७७/१२/०३ ) 

❖ कोभबड -१९ वि कद्धको  दोश्रो चयणको कोऩ अभबमानको दैभनक विियण: 
दिन १  दिन २   दिन ३  दिन ४   दिन ५   दिन ६   दिन ७   दिन ८  दिन ९ दिन १०  

३६१०५  

 

  

४१९७८  ४०१९४ ३९४२४  २०३९९  २०११८ १२२३४  १२२३४  ८३६०  ८१३७* 

 
श्रोत: DHIS(District Health Information System) फाट प्राप्त जानकायी अनसुाय (२०७७/१२/०३ ) 
* आज DHIS भा ६ फजे सम्भभा कोऩ रगाएकाह कको कुर सॊख्मा 
❖ कोभबड -१९ वि कद्धको दोश्रो चयणको कोऩ अभबमानको चैर २,२०७७ सम्भको   

जजलारागत विियण: 

जिल्ऱा ऱक्ष (संख्या) 

हििो सम्मको खोप 

प्रगति 

हििो को खोप 

प्रगति हििो  सम्मको AEFI हििो को AEFI 

संख्या प्रतिशि संख्या सामान्य गजम्िर सामान्य गजम्िर 

 दोऱखा 16368 7,567 46.23 822 0 0 0 0 

सिन्धुऩाल्चोक 21856 12,696 58.09 32 2 0 0 0 



 

 

 रिुवा 3000 2,053 68.43 - 0 0 0 0 

 धाददिंग 38660 18,322 47.39 30 7 0 0 0 

नुवाकोट 20976 18,012 85.87 150 0 0 0 0 

काठमाडौँ 107664 69,921 64.94 5,454 20 0 0 0 

भक्तऩुर 19640 13,350 67.97 272 1 0 0 0 

ऱसऱतऩुर 33408 19,628 58.75 - 5 0 0 0 

काभे्रऩऱान्चोक 25475 14,791 58.06 259 20 0 0 0 

रामेछाऩ 23021 8,575 37.25 - 0 0 0 0 

 सिन्धुऱी 21500 8,906 41.42 - 1 0 0 0 

 मकवानऩुर 31216 10,955 35.09 1186 42 0 1 0 

 चचतवन 65182 26,270 40.30 155 0 0 0 0 

बागमिी प्रदेश 427966 231,046 53.99 8360 98 0 1 0 

 श्रोत: DHIS(District Health Information System) फाट प्राप्त जानकायी अनसुाय (२०७७/१२/०२) 

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

दििरण 

कुल पररक्षण  (RT-

PCR/ Antigen) 

कुल जम्मा संक्रदमत सदक्रय संक्रदमत दनको भएको केसहरु  मृत्यु   संक्रमण िर  

  

नऩेारको कुर  विियण   २२२१५१२ २७५४२४  
(१००%) 

९१५  
(०.३३%) 

२७१४९५ 
(९८.५७%) 

३०१४  
(१.०९%) 

१२.४० 

फागभती प्रदेशको कुर  
विियण   

१२८०२४४ १५१७९७ 
(१००%) 

३६४    
(०.२४%) 

१५०४१९ 
(९९.०९%)  

१०१४ 
(०.६७%) 

११. ८६ 

फागभती प्रदेशको गत २४ 
घन्त्टाको विियण    

२२३९ ६२         ५३   ० २.७७ 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास् म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ, स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र 
य प्रादेजशक स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय (२०७७/१२/०३ ) 

❖ गत २४ घण्टाभा सवक्रम सॊक्रभभत व्मजक्तह कको व्मिस्थाऩनको सॊख्मा: 



 

 

सवक्रम सॊक्रभभत व्मजक्तह कको व्मिस्थाऩन  

 सॊस्थागत आइसोरेसन  आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ६०  १३  १०  ३०४  

श्रोत: स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत 
जजलाराफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७७/१२/०३) 

❖ गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजलारागत भनधनको सॊख्मा: 
आज फागभती प्रदेशभा भनधन नबएको हुॉदा सफैराई सकुद् कफय जानकायी गयाउन चाहन्त्छौ ।  

❖ 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 730260 103128 34 

रभरतऩयु 320535 16408 7 

बक्तऩयु 27248 9332 2 

यसिुा 3585 249 - 

निुाकोट 11173 1601 1 

धाददङ 6519 1779 - 

जचतिन 78175 8202 11 

भसन्त्धरुी 4364 595 2 

भकिानऩयु 34810 4447 - 

याभेछाऩ 3073 585 1 

दोरका 3502 795 2 

काभ्रऩेरान्त्चोक 50265 3639 1 

भसन्त्धऩुालाचोक 6735 1037 1 

िम्मा 1280244 151797 62 

श्रोत: स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य  
अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजलाराफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७७/१२/०३) 

❖ सॊक्रभभतको कोजी य परो-अऩ कामा: 



 

 

सम्फजन्त्धत जजलाराको स्िास् म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, 
गाउॉऩाभरका, स्थानीम स्िास् म सॊस्था एिभ  अस्ऩतारह क भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजक्तको कोजी, 
सम्ऩवका तह कको परो-अऩ य अन्त्म व्मिस्थाऩन (कााभाण्डौ, बक्तऩयु य रभरतऩयुको हकभा 
इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाकाको सभेत सभन्त्िमभा) कामा बईयहेको छ।  

❖ प्रादेजशक जनस्िास् म प्रमोगशाराभा बएको वऩ. भस. आय.  ऩयीऺणको विियण: 
प्रादेजशक जनस्िास् म 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 
जनस्िास् म प्रमोगशारा ५२२२६       

भरशरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ४७०३ ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी।  

बक्तऩयु अस्ऩतार 
प्रमोगशारा २५४४   १७ १७  पोरोअऩ-१  १७   

भसन्त्धरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ४६५ ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी।  

हेटौडा अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ४१२   ८ ८ ० ८  

श्रोत: प्रादेजशक स्िास् म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत प्रमोगशाराफाट  प्राप्त आजको 
अजन्त्तभ अभबरेक (२०७७/१२/०३ ) 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको राभग भनम्न उलारेजकत िेफऩेज हेना हाददाक 
अनयुोध छ:  -साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश:      http://mosd.p3.gov.np/; -स्िास् म 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 स्िास् म सॊगान / नऩेार: https://www.who.int/nepal 

❖ कोसभड-१९का ऱक्षण भएका व्यक्क्तहरुऱे िोधऩुछका ऱाचग हटऱाइन ११३३ वा मोबाइऱ नम्बर 

९८५१२५५८३९मा िम्ऩकक  गनुकहुन अनुरोध छ। 
अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूलाम सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं । 

धन्त्मिाद !    

                                                                  डा. ऩ ुकषोत्तभ याज से ाई 
प्रिक्ता  

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

