
 

 

प्रदेश सरकार 
सामाजिक विकास मन्त्रालय 

  बागमती प्रदेश 
  हेटौंडा, मकिानपरु, नपेाल 

नोभल कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) सम्बजन्त्ि दैभनक प्रभतिेदन 
भमभत: २०७७/११/१५  

(बेलकुा ५:०० बिे) 

❖ बागमती प्रदेशको कोभभड सम्बजन्त्ित समग्र िानकारी: 

❖ कोभभड-१९ को लाभग गररएको वपभसआर पररक्षणको िम्मा संख्या  १२,३६,०२१ िना । 
❖ कोभभड-१९ को संक्रमण (वपभसआर पररक्षण पोिीवटभ) िम्मा संख्या १,५०,९८१ िना । 
❖ २४ घण्टामा गररएको वपभसआर पररक्षणको संख्या २,३४९ िना। 
❖ २४ घण्टामा गररएको वपभसआर पररक्षणको दर १.७९ प्रभतशत। 
❖ २४ घण्टामा सबै भन्त्दा बढी नयााँ संक्रमण देजिएका जिल्लाहरु काठमाडौँ, लभलतपरु, र जितिन हनु।् 
❖ िम्मा आइसीय ुबेडको संख्या ४१५, आइ.सी.यमुा भनाा भएको संख्या  २१ िना । 
❖ िम्मा भेजन्त्टलेटर बेडको  संख्या १६०, भेजन्त्टलेटर बेडमा भनाा भएको संख्या ५ िना। 
❖ समग्रमा संक्रमण घट्ने क्रममा रहेको तर कोभभड संक्रमणको लाभग हनु ेिोजिमका व्यिहारहरु अझै उच्ि 

रहेकोले उच्ि साििानी आपनाउन ुपने देजिन्त्छ। 
❖ पवहलो पटकको िोप अभभयानमा ६७,३२७ (८५.४०%) िना र दोस्रो पटकको िोप अभभयानमा ७२,८५२  

(७६.०१%) िना गरी हाल सम्ममा िम्मा १,४०,१७९ (८०.२४%)  िनाले  िोप भलन ुभएको छ।  

श्रोत: सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्र र प्रादेजशक स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन 
केन्त्रबाट प्राप्त िानकारी अनसुार र अन्त्य वििरण सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट प्राप्त आिको अजन्त्तम अभभलेि।(२०७७/११/१५) 

❖ समग्र नपेाल र बागमती प्रदेशको संक्रमणको अिस्था बारे थप वििरण: 

वििरण 

कुल पररक्षण  

(RT-PCR/ 

Antigen) 

कुल जम्मा 

सकं्रवमत 

सवक्रय 

सकं्रवमत 

विको भएको 

केसहरु  

मृत्य ु  सकं्रमण दर  

  

नपेालको कुल  वििरण   २१६०४०४  २७४०६५  
(१००%) 

९६७  
(०.३५%) 

२७०३२५  
(९८.६४ %) 

२७७३   
(१.०१%) 

१२.६८  

बागमती प्रदेशको कुल  
वििरण   

१२३६०२१ १५०९८१ 
(१००%) 

३५२ 
(०.२३%) 

१४९६१७ 
(९९.१०%)  

१०१२ 
(०.६७%) 

१२.२२ 

बागमती प्रदेशको गत 
२४ घन्त्टाको वििरण    २३४९ ४२  २ १  १.७९ 

श्रोत: सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश; स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय भमभडया भिविङ, स्िास््य आपतकाभलन काया 
संिालन केन्त्र र प्रादेजशक स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्रबाट प्राप्त िानकारी अनसुार (२०७७/११/१५) 



 

 

❖ गत २४ घण्टामा सवक्रय संक्रभमत व्यजिहरुको व्यिस्थापनको संख्या (िसमा भबगतमा छुट 
भएको संख्या पभन समािेश भएको छ) : 

सवक्रय संक्रभमत व्यजिहरुको व्यिस्थापन  

 संस्थागत 
आइसोलेसन  

आइ.सी.य ु भेजन्त्टलेटर  होम आइसोलेसन  

संख्या  ५७ २१ ५  २९५ 
श्रोत: स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्र र प्रादेजशक स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्रबाट प्राप्त िानकारी अनसुार 
र अन्त्य वििरण सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट प्राप्त आिको अजन्त्तम अभभलेि (२०७७/११/१५) 
 

❖ गत २४ घण्टामा प्राप्त जिल्लागत भनिनको संख्या: 

जिल्ला 

मतृकको संख्या र वििरण 

संख्या वििरण 

काभ्रपलान्त्िोक  १ ७७ िवषाय परुुष  

िम्मा – १ 
श्रोत: स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्र र प्रादेजशक स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्रबाट प्राप्त िानकारी अनसुार 
र अन्त्य वििरण सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट प्राप्त आिको अजन्त्तम अभभलेि (२०७७/११/१५) 

❖  गत २४ घण्टामा प्राप्त वजल्लागत विधिको वििरण: 

● काभ्रपलान्त्िोकका ७७ िवषाय परुुष कोभभड र भनमोभनया भएको कारणले िाल्गनु ११  गते अस्पतालमा 
भनाा गरी उपिार गने क्रममा िाल्गनु १५ गते भनिन भएको छ। उहााँको िाल्गनु ११ गते कोभभड-
१९ पवुि भएको भथयो। उहााँलाई कुनै पभन रोगको समस्या भथएन । उहााँको दिुद् भनिनमा सामाजिक 
विकास मन्त्रालय हार्दाक समिेदना प्रकट गदाछ। 

❖ जिल्लागत पी.भस.आर.(PCR)/Antigen पररक्षण सम्बन्त्िी वििरण: 

 
जिल्ला 

RT-PCR / Antigen  पररक्षण सम्बन्त्िी वििरण 

िम्मा संकभलत स्िाब संख्या िम्मा पोिेवटभ आिको नयााँ संक्रमण 

काठमाण्डौ ६९९६७६ १०२५८९ २६  

लभलतपरु ३१००८९ १६३०५ ७ 

भिपरु २६४८२ ९२८३ २  

रसिुा ३५८५ २४९  - 



 

 

निुाकोट १११७३ १५९२  १  

िार्दङ ६५१९ १७७६  - 

जितिन ७६१४६ ८१४१  ५  

भसन्त्िलुी ४३६३ ५९३ - 

मकिानपरु ३४६९७ ४४३९  १  

रामेछाप ३०७३ ५७८ - 

दोलिा ३५०२ ७९० - 

काभ्रपेलान्त्िोक ४९९८१ ३६१५  - 

भसन्त्िपुाल्िोक ६७३५ १०३१ - 

जम्मा १२३६०२१ १५०९८१  ४२ 
श्रोत: स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्र र प्रादेजशक स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्रबाट प्राप्त िानकारी 
अनसुार र अन्त्य वििरण सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट प्राप्त आिको अजन्त्तम अभभलेि (२०७७/११/१५) 

❖ संक्रभमतको िोिी र िलो-अप काया: 
सम्बजन्त्ित जिल्लाको स्िास््य कायाालय, स्थानीय महानगरपाभलका, उपमहानगरपाभलका, नगरपाभलका, 
गाउाँपाभलका, स्थानीय स्िास््य संस्था एिम ्अस्पतालहरु मािा त सम्पका मा आएका व्यजिको िोिी, 
सम्पवका तहरुको िलो-अप र अन्त्य व्यिस्थापन (काठमाण्डौ, भिपरु र लभलतपरुको हकमा 
इवपडेभमयोलोिी तथा रोग भनयन्त्रण महाशािाको समेत समन्त्ियमा) काया भईरहेको छ।  

❖ प्रादेजशक िनस्िास््य प्रयोगशालामा भएको वप. भस. आर.  परीक्षणको वििरण: 
प्रादेजशक िनस्िास््य प्रयोगशालामा वहिोसम्म प्राप्त भएको पी. सी. आर पररक्षणको वििरण यस 
प्रकारको रहेको छ: 

 
प्रयोगशाला 

हालसम्म 
प्राप्त 
स्िाबको 
संख्या 

आि प्राप्त 
स्िाब 
संख्या 

आि पररक्षण 
भएको 
स्िाबको 
संख्या 

आि पररक्षण भएको 
स्िाबको नभतिा कै. 

पोजिवटभ नगेेवटभ 

काभ्रपेलान्त्िोक, 
िभुलिेलको   प्रादेजशक 
िनस्िास््य प्रयोगशाला 

५२१०१ 

पररक्षणको नभतिा आउन बााँकी। 

 

भरशलुी अस्पताल 
प्रयोगशाला 

४७०३ 
  



 

 

भिपरु अस्पताल 
प्रयोगशाला २२२९      २१ २१     ० २१  

भसन्त्िलुी अस्पताल 
प्रयोगशाला ४५६  १ 

 
१ ० १  

हेटौडा अस्पताल 
प्रयोगशाला २९९ पररक्षणको नभतिा आउन बााँकी।  

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््य आपतकाभलन काया संिालन केन्त्रबाट प्राप्त िानकारी अनसुार र अन्त्य वििरण सम्बजन्त्ित प्रयोगशालाबाट  
प्राप्त आिको अजन्त्तम अभभलेि (२०७७/११/१५) 
 
❖ कोभभड-१९ सम्बजन्त्ि थप िानकारी र मागादशानको लाभग भनम्न उल्लेजित िेबपेि हेना हार्दाक 

अनरुोि छ: 
-सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश:      http://mosd.p3.gov.np/ 
-स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय:         https://covid19.mohp.gov.np/#/ 
-नपेाल सरकार गहृ मन्त्रालय :        https://covid19.ndrrma.gov.np/ 
-कोभभड-१९ संकट ब्यबस्थापन केन्त्र:       ccmc.gov.np 
-इवपडेभमयोलोिी तथा रोग भनयन्त्रण महाशािा:    http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-
situation-updates 
-विश्व स्िास््य संगठन / नपेाल:  https://www.who.int/nepal 
❖ कोभिड-१९का लक्षण िएका व्यक्तिहरुले सोधपछुका लाभि हटलाइन ११३३ वा मोबाइल नम्बर 

९८५१२५५८३९मा सम्पकक  िनुकहुन अनरुोध छ। 
अन्त््यमा सदाझै यहााँहरूको अमूल्य सझुाि र सहयोगको अपेक्षा गदाछौं । 

िन्त्यिाद ! 
 

                                                                                   प्रििा  
डा. परुुषोत्तम राि सेढाई 
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