
 

         प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
     फागभती प्रदेश 
       हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
भभभत: २०७७/०९/१९  

(फेरकुा ५:०० फजे) 
 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ फागभती प्रदेशभा जम्भा जनसॊख्मा ६२८३९९४ जना* । 

❖ कोभबडको राभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺण सखं्या १०६२९७८  जना । 

❖ कोभबडको सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) सॊख्मा १४३४२०जना । 

❖ सॊक्रभण को ऩोजीवटब दय १३.४२ प्रभतसत । 

❖ सफबन्त्दा फडी सवक्रम सॊक्रभण बएका भतन जजल्राहरु काठभान्त्डौ, जचतिन य रभरतऩयु। 

❖ सवक्रम सॊक्रभण नबएको जजल्राहरु यसिुा, भसन्त्धरुी , याभेछाऩ य दोरखा। 

❖ जम्भा ICU को फेड सॊख्मा ४१५,  ICU भा बनाा बएको सॊख्मा ७० जना । 

❖ जम्भा ventilator को फेड सॊख्मा १६० ventilator भा बनाा बएको सॊख्मा १८ जना  । 

❖ प्रदेशभा बएको PCR labको सॊख्मा ४३, सयकायी २० िटा, गयै सयकायी भा बएको २३ िटा । 

❖ PCR को ऩरयऺण सयकायी सॊस्थाभा ५२.७% प्रभतशत (प्रदेशभा बएको जम्भा ऩरयऺणको ), PCR को ऩरयऺण 

गैय सयकायी सॊस्थाभा ४७.२% प्रभतशत (प्रदेशभा बएको जम्भा ऩरयऺणको ) । 

❖ प्रदेश अन्त्तगात आइसोरेसन, आइसीम,ु बेजन्त्टरेटयको याम्रो तमायी यहेको । 

❖ एम्फरेुन्त्स सेिाको ऩूिा तमायी याम्रो यहेको । 

❖ अन्त्म सयुऺाको साभग्रीको ऩूिा तमायी याम्रो यहेको । 

❖ सभग्रभा सॊक्रभण घट्न े क्रभभा यहेको तय कोभबड सॊक्रभणकोराभग हनु े जोजखभका ब्मफहायहरु अझै उच्च 

यहेकोरे उच्च साफधानी आऩनाउन ुऩन ेदेजखन्त्छ । 

श्रोत: *HMIS projection FY-१८/१९,  य साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ 

२०७७/०९/१९  । 

 



 

❖ नऩेार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये थऩ जानकायी : 

● हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊक्रभणको करयफ ऩचऩन्न प्रभतशत (५४.७२%) यहेको छ 
बन ेभतृ्मकुो अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा कभ यहेको छ य भतृ्म ुहनुभेा फढ्दो उभेय य अन्त्म जजणा 
योगहरुको सहरुग्णता देजखएको छ । 

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

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊक्रभण देजखएको (PCR) २६१८५९  (१००%) १४३४०२ (१०० %) 

भनको बएको २५३८५७  (९६.१९  %) १३९०३९ (९६.९६ %) 

उऩचाययत ५४८७  (२.१६ %) ३४२८ (२.३९ %) 

भतृ्म ुबएको १८७८  (०. ७२ %) ९३५ (०.६५%) 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ २०७७/०९/१९ 

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

 
 

स्रोत: EWARS, इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०९/१९ 

मस प्रदेशभा ऩरुुषहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊक्रभण देजखएको छ बन े २१ देजख ५० िषा सभहुका 

व्मजिहरुभा कोभबड-१९को सॊक्रभण फढी देजखएको छ । विगतभा बन्त्दा अवहरे ६० िषाबन्त्दा फढी उभेयभा ऩभन 

सॊक्रभण फढदै गएको देजखन्त्छ ।  

❖ 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 

४७ २३ ७० 

बेजन्त्टरेटयभा उऩचाययत 
भफयाभीको सॊख्मा १७ १ १८ 

 

❖  गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको सॊख्मा जसभा भफगतभा छुट बएको सॊख्मा ऩभन सभाफेस बएको छ: 

जजल्रा 
भतृकको सॊख्मा य विियण 

सॊख्मा विियण 

काठभाडौँ ३ ८८, ९७, ८६ फवषामा भवहराहरु 

धाददॊग १ ५१ फवषाम ऩरुुष 

बिऩयु १ ७० फवषाम ऩरुुष 

जम्भा – ५ 

❖      भनधनको विियण भनम्न फभोजजभ यहेको छ: 

● काठभाडौँकी ८८ िवषामा भवहरा कोभबड, भटुुभा सभस्मा य भनभोभनमा बएको कायणरे असोज २७ गते 

अस्ऩतारभा बनाा गयी उऩचाय गने क्रभभा असोज ३० गते भनधन बएको छ । उहाॉको असोज २९ गते 

कोभबड-२९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई दभ योगको सभस्मा भथमो।  

● काठभाडौँकी ९७ िवषामा भवहरा कोभबड य भटुुभा सभस्मा य भनभोभनमा बएको कायणरे ऩौष ९ गते 

अस्ऩतारभा बनाा गयी उऩचाय गने क्रभभा ऩौष १७ गते भनधन बएको छ । उहाॉको ऩौष ९ गते कोभबड-२९ 

ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई उच्चयिचाऩ य भभगौरा सम्फन्त्धी योगको सभस्मा भथमो।  

● काठभाडौँकी ८६ िवषामा भवहरा कोभबड य भनभोभनमा बएको कायणरे ऩौष १३ गते अस्ऩतारभा बनाा गयी 

उऩचाय गने क्रभभा ऩौष १९ गते भनधन बएको छ । उहाॉको ऩौष १३ गते कोभबड-२९ ऩवुि बएको भथमो। 

उहाॉराई अन्त्म कुन ैयोग भथएन।  

● धाददॊगका ५१ िवषाम ऩरुुष कोभबड य भनभोभनमाको कायणरे ऩौष ५ गते अस्ऩतारभा बनाा गयी उऩचाय गने 

क्रभभा ऩौष १९ गते भनधन बएको छ । उहाॉको ऩौष ५ गते कोभबड-२९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई 

भभगौरा सम्फन्त्धी य उच्चयिचाऩ योगको सभस्मा भथमो।  



 

● बिऩयु’का ७० िवषाम ऩरुुष कोभबड य स्िासप्रस्िासभा बएको कायणरे होभआइसोरेसनभा फस्नके्रभभा ऩौष 

१९ गते भनधन बएको छ । उहाॉको ऩौष १६ गते कोभबड-२९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई उच्चयिचाऩ य 

भधभुेह , वट.भफ य भभगौरासम्फन्त्धी योगको सभस्मा भथमो। उहाॉहरुको दखुद् भनधनभा साभाजजक विकास 

भन्त्रारम हाददाक सभिदेना प्रकट गदाछ। 

❖ जजल्रागत ऩी.भस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण: 
● मस प्रदेशभा ४७०७ िटा आइसोरेशन फेड तमायी अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे २७२२ जना (केवह 

जजल्राभा होभ आइसोरेसनभा बएकाको सभेत विियण उल्रेख गरयएको) सॊस्थागत आइसोरेसनभा य ७०६ जना 

होभ आइसोरेसनभा फभसयहनबुएको छ । आजको भभभतसम्भको विियण अनसुाय मस प्रदेशभा १०७२९३२ 

जनाको वऩभसआय ऩरयऺण गरयएको छ य 14३४०२ जनाभा सॊक्रभण देजखएको छ ।थऩ विियण भनम्न फभोजजभ 

यहेको छ । 

 
जजल्रा 

 RT-PCR ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 
कै 

जम्भा सॊकभरत स्िाफ सॊख्मा ऩोजेवटब आजको नमाॉ सॊक्रभण 

काठभाण्डौ 595000 97603 160  

रभरतऩयु 267889 15379 26  

बिऩयु 24022 8894 11  

यसिुा 3558 227    

निुाकोट 10157 1444 5  

धाददङ 6423 1699 4  

जचतिन 65823 7485 96  

भसन्त्धरुी 4244 573    

भकिानऩयु 34176 4345 2  

याभेछाऩ 3047 554    

दोरखा 3344 739    

काभ्रऩेरान्त्चोक 48588 3484 2  

भसन्त्धऩुाल्चोक 6661 976 1  

जम्भा 1072932 143402 307  

श्रोत: ऩोजजवटब केसको विियण स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको भभभडमा भिवपॊ गफाट दैभनक प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत 
जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेख (२०७७/०९/१९ ) 
 



 

❖ भखु्म-भखु्म वक्रमाकराऩहरु: 
● सॊक्रभभतको खोजी य परो-अऩ कामा: 

सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, गाउॉऩाभरका, 

स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजिको खोजी, सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य 

अन्त्म व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बिऩयु य रभरतऩयुको हकभा इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखाको 

सभेत सभन्त्िमभा) 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 

VBDRTC, हेटौडाको  प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा 

३४०९२ ३६ ३६ हेटौडा - ३ 
पोरोअऩ - १ ३२ 

 

काभ्रऩेरान्त्चोक, धभुरखेरको   
प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशारा 

१७१७४ ४९ ५१ दोरखा-६ 
बिऩयु-२ 
पोरोअऩ-१ 

४२ 
 

भरशरुी, निुाकोट प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा 

३७१९  प्रभतफेदन प्राप्त हनु फाकी । 

बिऩयुको   प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा 

१२०८  

 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको राभग भनम्न उल्रेजखत िे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 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 गदाछौं । 
धन्त्मिाद ! 

                                                                                   प्रििा  
डा. ऩरुुषोत्तभ 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

