
 

 

प्रदेश सयकाय 
साभाजजक विकास भन्त्रारम 

   फागभती प्रदेश 
         हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

         नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 भभभत: २०७७/११/१७  

(फेरकुा ५:०० फजे) 
 फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ कोभबड-१९ को राभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  १२,४०,२७४ जना । 
❖ कोभबड-१९ को सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊख्मा १,५१,०६१ जना । 
❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा २३३८ जना। 
❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय १.५८ प्रभतशत। 
❖ २४ घण्टाभा सफै बन्त्दा फढी नमाॉ सॊक्रभण देजिएका भतन जजल्राहरु काठभाडौँ, रभरतऩयु य जचतिन हनु।् 
❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइ.सी.मभुा बनाा बएको सॊख्मा  १० जना । 
❖ जम्भा बेजन्त्टरेटय फेडको  सॊख्मा १६०, बेजन्त्टरेटय फेडभा बनाा बएको सॊख्मा ९ जना। 
❖ सभग्रभा सॊक्रभण घट्ने क्रभभा यहेको तय कोभबड सॊक्रभणको राभग हनु ेजोजिभका व्मिहायहरु अझै उच्च 

यहेकोरे उच्च सािधानी आऩनाउन ुऩने देजिन्त्छ। 
❖ ऩवहरो ऩटकको िोऩ अभबमानभा ६७,३२७ (८५.४०%) जना य दोस्रो ऩटकको िोऩ अभबमानभा ७२,८५२  

(७६.०१%) जना गयी हार सम्भभा जम्भा १,४०,१७९ (८०.२४%)  जनारे  िोऩ भरन ुबएको छ।  

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन 
केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि।(२०७७/११/१७ ) 
 सभग्र नऩेार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये थऩ विियण: 

वििरण 

कुल पररक्षण  (RT-

PCR/ Antigen) 

कुल जम्मा 

संक्रवमत 

सवक्रय संक्रवमत विको भएको 

केसहरु  

मृत्यु   संक्रमण दर   

नऩेारको कुर  विियण   २१६५९८५ २७४२१६ 
(१००%) 

९६८ 
(०.३५%) 

२७०४७१  
(९८.६३%) 

२७७७   
(१.०१%) 

१२.६६  

फागभती प्रदेशको कुर  
विियण   

१२४०२७४ १५१०६१ 
(१००%) 

३४६ 
(०.२३%) 

१४९७०२ 
(९९.१०%)  

१०१३ 
(०.६७%) 

१२.१८ 

फागभती प्रदेशको गत 
२४ घन्त्टाको विियण    

२३३८ ३७ १९ १ १.५८ 

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 (२०७७/११/१७ ) 



 

 

 गत २४ घण्टाभा सवक्रम सॊक्रभभत व्मजिहरुको व्मिस्थाऩनको सॊख्मा: 

सवक्रम सॊक्रभभत व्मजिहरुको व्मिस्थाऩन  

 सॊस्थागत आइसोरेसन  आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ४७ १० ९   २९९  

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 (२०७७/११/१७ ) 
❖गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको सॊख्मा: 

दोरिा जजल्रा का एक ५० फवषाम ऩरुुषको दिुद् भनधन बएको छ  
❖ गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको विियण: 
दोरिाका ५० िवषाम ऩरुुष कोभबड य भनभोभनमा बएको कायणरे पाल्गनु १६ गते अस्ऩतारभा बनाा गयी उऩचाय गने 
क्रभभा पाल्गनु १६ गते भनधन बएको छ। उहाॉको पाल्गनु १५ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो।उहाॉराई कुनै 
ऩभन योगको सभस्मा भथएन। उहाॉको दिुद् भनधनभा साभाजजक विकास भन्त्रारम हार्दाक सभिेदना प्रकट गदाछ। 
❖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 ७०२४३०  १०२६३५  
 २०  

रभरतऩयु ३११२६२  १६३१६  ६  

बिऩयु २६५७९  ९२९०  १  

यसिुा ३५८५ २४९  - 

निुाकोट १११७३  १५९४  
- 

धार्दङ ६५१९  १७७७  
१  

जचतिन ७६३४४  ८१४७  
४  

भसन्त्धरुी ४३६४ ५९३  - 

भकिानऩयु ३४७०६  ४४४१  १  

याभेछाऩ ३०७३  ५७८  
- 

दोरिा ३५०२  ७९१  
- 

काभ्रऩेरान्त्चोक ५०००२  ३६१९  
४  

भसन्त्धऩुाल्चोक ६७३५  १०३१  
- 



 

 

जम्मा १२४०२७४  १५१०६१ ३७  

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 (२०७७/११/१७) 
❖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 (काठभाण्डौ, बिऩयु य रभरतऩयुको हकभा इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािाको 
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 

प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशारा, 
धभुरिेर    

५२१११ ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 

भरशरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा 
४७०३ 

 
ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 

बिऩयु अस्ऩतार प्रमोगशारा २२५९  ३० ३० ० ३०  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ४५७ ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 

हेटौडा अस्ऩतार प्रमोगशारा ३१० ४ ११ ० ११  

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत प्रमोगशाराफाट  प्राप्त 
आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/११/१७) 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको राभग भनम्न उल्रेजित िे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 भहाशािा:    http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-situation-updates 
-विश्व स्िास््म सॊगठन / नऩेार:  https://www.who.int/nepal 
❖ कोभिड-१९का ऱऺण िएका व्यक्तिहरुऱे सोधऩछुका ऱागि हटऱाइन ११३३ वा मोबाइऱ नम्बर ९८५१२५५८३९मा सम्ऩकक  

िनुकहुन अनरुोध छ। 
अन्त््मभा 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

