
प्रदेश सयकाय 

साभाजिक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩुय, नेऩार 

         नोभऱ कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) सम्बन्धि दैभनक प्रभिवेदन 
 

 मभतत: २०७७/११/२० 
(फेरकुा ५:०० फज)े 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र िानकायी: 

❖ कोमबड-१९ को रागि िरयएको पऩमसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  १२,५०,५२८ जना । 

❖ कोमबड-१९ को सॊक्रभण (पऩमसआय ऩरयऺण ऩोजीटिब) जम्भा सॊख्मा १,५१,२३८ जना । 

❖ २४ घण्िाभा िरयएको पऩमसआय ऩरयऺणको सॊख्मा ४३२६ जना। 

❖ २४ घण्िाभा िरयएको पऩमसआय ऩरयऺणको दय १.५३ प्रततशत। 

❖ २४ घण्िाभा सफै बन्दा फढी नमाॉ सॊक्रभण देखिएका जजल्राहरु काठभाडौँ, गचतवन य 

बक्तऩुय हुन।् 

❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइ.सी.मुभा बनाा बएको सॊख्मा  १० जना । 

❖ जम्भा बेजन्िरेिय फेडको  सॊख्मा १६०, बेजन्िरेिय फेडभा बनाा बएको सॊख्मा ६जना। 

❖ सभग्रभा सॊक्रभण घट्ने क्रभभा यहेको तय कोमबड सॊक्रभणको रागि हुन े जोखिभका 

व्मवहायहरु अझै उच्च यहेकोरे उच्च सावधानी आऩनाउनु ऩन ेदेखिन्छ। 

❖ ऱन्ऺि ् समहुको पहहऱो पटकको खोप अभभयानमा ६७,३२७(८५.४०%)जना र दोस्रो 

पटकको खोप अभभयानमा ७२,८५२(७६.०१%) जना गरी हाऱ सम्ममा जम्मा १,४०,१७९ 

(८०.२४%) जनाऱे  खोप भऱन ुभएको छ।  

श्रोत: साभाजजक पवकास भन्रारम, फािभती प्रदेश, स्वास््म आऩतकामरन कामा सॊचारन केन्र य प्रादेमशक स्वास््म आऩतकामरन कामा 
सॊचारन केन्रफाि प्राप्त जानकायी अनुसाय य अन्म पववयण सम्फजन्धत जजल्राफाि प्राप्त आजको अजन्तभ अमबरेि।(२०७७/११/२०) 
 
 



 सभग्र नेऩार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये थऩ विियण: 

विियण 

कुर ऩरयऺण  (RT-

PCR/ Antigen) 

कुर िम्भा 
सॊक्रभभत 

सक्रक्रम 

सॊक्रभभत 

ननको बएको 
केसहरु  

भतृ्म ु  सॊक्रभण दय  

  

नेऩारको कुर  
विियण   

२१७९०४७ २७४४८८ 
(१००%) 

७९५ 
(०.२९%) 

२७०६८३ 
(९८.६१%) 

३०१०   
(१.१०%) 

१२.५९  

फागभती प्रदेशको 
कुर  विियण   

१२५०५२८ १५१२३८ 
(१००%) 

    ३८२ 
(०.२५%) 

१४९८४३ 
(९९.०८%)  

१०१३ 
(०.६७%) 

१२.०९ 

फागभती प्रदेशको गत 
२४ घन्त्टाको विियण    

४३२६ ६६      ६१ ० १.५३ 

श्रोत: साभाजजक पवकास भन्रारम, फािभती प्रदेश; स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्रारम मभडडमा ब्रिफपङ, स्वास््म आऩतकामरन कामा सॊचारन 
केन्र य प्रादेमशक स्वास््म आऩतकामरन कामा सॊचारन केन्रफाि प्राप्त जानकायी अनुसाय (२०७७/११/२०) 

 गत २४ घण्टाभा सक्रक्रम सॊक्रभभत व्मजततहरुको व्मिस्थाऩनको सॊख्मा: 
सक्रक्रम सॊक्रभभत व्मजततहरुको व्मिस्थाऩन  

 सॊस्थागत 
आइसोरेसन  

आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ५४ १० ६     ३२८ 
श्रोत: स्वास््म आऩतकामरन कामा सॊचारन केन्र य प्रादेमशक स्वास््म आऩतकामरन कामा सॊचारन केन्रफाि प्राप्त जानकायी अनुसाय य 
अन्म पववयण सम्फजन्धत जजल्राफाि प्राप्त आजको अजन्तभ अमबरेि (२०७७/११/२०) 

 गत २४ घण्टाभा प्राप्त जिल्रागत ननधनको सॊख्मा: 

आज फाग्भती प्रदेशबा तनधन नबएको हुॉदा सफरैाई सिुद् िफय जानकायी ियाउन चाहन्छौँ। 

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

 
जिल्रा 

RT-PCR / Antigen  ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

िम्भा सॊकभरत स्िाफ सॊख्मा िम्भा ऩोिटेटब आिको नमाॉ सॊक्रभण 

काठमाण्डौ 709901 102764 44 



लललतपुर 313349 16334 2 

भक्तपुर 26716 9301 7 

रसुवा 3585 249 - 

नुवाकोट 11173 1594 - 

धालिङ 6519 1777 - 

लितवन 76867 8161 9 

लसनु्धली 4364 593 - 

मकवानपुर 34730 4443 2 

रामेछाप 3073 578 - 

िोलखा 3502 791 - 

काभे्रपलान्चोक 50014 3620 1 

लसनु्धपाल्िोक 6735 1033 1 

जम्मा 1250528 151238 ६६ 

श्रोत: स्वास््म आऩतकामरन कामा सॊचारन केन्र य प्रादेमशक स्वास््म आऩतकामरन कामा सॊचारन केन्रफाि प्राप्त जानकायी अनुसाय य 
अन्म पववयण सम्फजन्धत जजल्राफाि प्राप्त आजको अजन्तभ अमबरेि (२०७७/११/२० ) 
 

❖ सॊक्रभभतको खोिी य परो-अऩ कामय: 
सम्फजन्धत जजल्राको स्वास््म कामाारम, स्थानीम भहानियऩामरका, उऩभहानियऩामरका, 
नियऩामरका, िाउॉऩामरका, स्थानीम स्वास््म सॊस्था एवभ ्अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका 
व्मजक्तको िोजी, सम्ऩफका तहरुको परो-अऩ य अन्म व्मवस्थाऩन (काठभाण्डौ, बक्तऩयु य रमरतऩयुको 
हकभा इपऩडमेभमोरोजी तथा योि तनमन्रण भहाशािाको सभेत सभन्वमभा) कामा बईयहेको छ।  

❖ प्रादेभशक िनस्िास््म प्रमोगशाराभा बएको वऩ. भस. आय.  ऩयीऺणको विियण: 
प्रादेमशक जनस्वास््म प्रमोिशाराभा टहजोसम्भ प्राप्त बएको ऩी. सी. आय ऩरयऺणको पववयण मस 
प्रकायको यहेको छ: 

 
प्रमोगशारा 

हारसम्भ 
प्राप्त 

आि प्राप्त 
स्िाफ 

आि 
ऩरयऺण 

आि ऩरयऺण बएको 
स्िाफको ननतिा कै. 



स्िाफको 
सॊख्मा 

सॊख्मा बएको 
स्िाफको 
सॊख्मा 

ऩोजिटटब नेगेटटब 

धुभरखेरको   प्रादेभशक 
िनस्िास््म प्रमोगशारा 

५२१२३       ६        ६ ० ६  

त्ररशरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा 

४७०३ 
 

            ऩरयऺणको ननतिा आउन फाॉकी। 

बततऩयु अस्ऩतार 
प्रमोगशारा 

२३३६            
२५  

२५ बक्तऩयु-१  २४  

भसन्त्धुरी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा 

४५७              ऩरयऺणको ननतिा आउन फाॉकी। 

हेटौडा अस्ऩतार 
प्रमोगशारा 

३३२ ८ ० ० ०  

श्रोत: प्रादेमशक स्वास््म आऩतकामरन कामा सॊचारन केन्रफाि प्राप्त जानकायी अनुसाय य अन्म पववयण सम्फजन्धत 
प्रमोिशाराफाि  प्राप्त आजको अजन्तभ अमबरेि (२०७७/११/२०) 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ िानकायी य भागयदशयनको रागग ननम्न उल्रेखखत िेफऩेि हेनय 
हाटदयक अनुयोध छ: 

-साभाजिक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश:    http://mosd.p3.gov.np/ 
-स्िास््म तथा िनसॊख्मा भन्त्रारम:         https://covid19.mohp.gov.np/#/ 
-नेऩार सयकाय गहृ भन्त्रारम :  https://covid19.ndrrma.gov.np/ 
-कोभबड-१९ सॊकट ब्मफस्थाऩन केन्त्र:      ccmc.gov.np 
-इवऩडभेभमोरोिी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा:   http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-
situation-updates 
-विश्ि स्िास््म सॊगठन / नेऩार:  https://www.who.int/nepal 

❖ कोभभड-१९का ऱऺण भएका व्यन्िहरुऱे सोिपछुका ऱाभग हटऱाइन ११३३ वा मोबाइऱ 
नम्बर ९८५१२५५८३९मा सम्पकक  गनुकहनु अनरुोि छ। 

अन्त्त्मभा सदाझ ैमहाॉहरूको अभलू्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺ ा गदयछौं । 
धन्त्मिाद ! 

                                                                                   प्रवक्ता  
डा. ऩुरुषोत्तभ याज सेढाई 

http://mosd.p3.gov.np/
https://covid19.mohp.gov.np/#/
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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

