
 

 

प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

         नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 

 भभभत: २०७७/११/२६  
(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ कोभबड-१९ को राभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  १२,६५,४७०जना । 

❖ कोभबड-१९ को सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊख्मा १,५१,५३१ जना । 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा २३८४ जना। 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय २.३१ प्रभतशत। 

❖ २४ घण्टाभा सफै बन्त्दा फढी नमाॉ सॊक्रभण देजिएका भतन जजल्राहरु काठभाडौँ,रभरतऩयु य काभ्र ेहनु।् 

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

❖ जम्भा बेजन्त्टरेटय फेडको  सॊख्मा १६०, बेजन्त्टरेटय फेडभा बनाा बएको सॊख्मा ४ जना। 

❖ सभग्रभा सॊक्रभण घट्न ेक्रभभा यहेको तय कोभबड सॊक्रभणको राभग हनु ेजोजिभका व्मिहायहरु अझै 

उच्च यहेकोरे उच्च सािधानी आऩनाउन ुऩने देजिन्त्छ। 

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

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

❖ दोश्रो प्राथभभकताको िोऩ अभबमानभा मही पाल्गनु २३ फाट सरुु बै १० ददन सम्भ सॊचारन हनु े य 

अनभुाभनत रजऺत जनसॊख्मा ५८०६२८ यहेको छ । आज सम्भ रजऺत जनसॊख्माको करयफ २३.९७ 

% (१३९१६५ जना) रे िोऩ भरई सक्न ुबएको छ। (काठभाडौँ जजल्राभा रजऺत जनसॊख्माभा ५५-

६४ फवषाम जनसॊख्मा ऩभन जोभडएकाभा आज सो सभूह राई रजऺत जनसॊख्मा फाट घटाएको छ) 



 

 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य 
DHISफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि।(२०७७/११/२६) 
 

❖ कोभबड -१९ विरुद्धको दोश्रोऩटकको िोऩ - अभबमानको चौथो ददन 

❖ आज ६ फजे सम्भ प्राप्त विियण अनसुाय वहजो सम्भ फाग्भती प्रदेशभा १३९१६५ जनारे उक्त िोऩ भरन ु

बमो। वहजो सम्भभा ४२ जनाको साभान्त्म अिाजित घटनाको जानकायी प्राप्त बएको छ।सभग्रभा िोऩ 

कामाक्रभ उत्साहऩफुाक फाग्भती प्रदेशका सफै ऩभरकाहरुभा सम्ऩन्न बइयहेको छ।  

श्रोत: DHIS(District Health Information System) फाट प्राप्त जानकायी अनसुाय (२०७७/११/२६) 

❖ कोभबड -१९ विरुद्धको  दोश्रो चयणको िोऩ अभबमानको दैभनक विियण: 

ददन १  ददन २   ददन ३  ददन ४   ददन ५   ददन ६   ददन ७   

३६१०५  
 

  

४१९७८  ४०१९४ २०८८८* - - - 

 
श्रोत: DHIS(District Health Information System) फाट प्राप्त जानकायी अनसुाय (२०७७/११/२६) 
* आज DHIS भा ६ फजे सम्भभा िोऩ रगाएकाहरुको कुर सॊख्मा 
 

❖ कोभबड -१९ विरुद्धको दोश्रो चयणको िोऩ अभबमानको पाल्गनु २६,२०७७ सम्भको   
जजल्रागत 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 

 दोलखा 16368 3591 21.94 1059 0 0 0 0 

सिन्धुऩाल्चोक 21856 11474 52.50 3651 2 0 1 0 

 रिुवा 3000 1035 34.50 383 0 0 0 0 

 धाददिंग 38660 9052 23.41 2764 7 0 0 0 

नुवाकोट 20976 3719 17.73 1308 0 0 0 0 

काठमाडौँ 230526 29185 12.66 10273 9 0 1 0 

भक्तऩुर 19640 6822 34.74 2732 0 0 0 0 

लसलतऩुर 33408 14089 42.17 4648 4 0 2 0 

कभे्रऩलान्चोक 25475 6197 24.33 2136 8 0 4 0 

रामेछाऩ 23021 6265 27.21 1755 0 0 0 0 

 सिन्धुली 21500 5492 25.54 2076 1 0 0 0 

 मकवानऩुर 61016 4774 7.82 1511 11 0 11 0 

 चचतवन 65182 16582 25.44 5898 0 0 0 0 

बागमिी प्रदेश 580628 118277 20.37 40194 42 0 19 0 
 श्रोत: DHIS(District Health Information System) फाट प्राप्त जानकायी अनसुाय (२०७७/११/२६) 

❖ सभग्र नेऩार 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   २२,०३,४३८ २,७४,९७३ 
(१००%) 

९११ 
(०.३३%) 

२,७१,०५० 
(९८.५७%) 

३,०१२  
(१.१०%) 

१२.४९ 

फागभती प्रदेशको कुर  
विियण   

१२,६५,४७० १,५१५३१ 
(१००%) 

४०२   
(०.२७%) 

१,५०,११६ 
(९९.०७%)  

१०१३ 
(०.६७%) 

११.९७ 



 

 

फागभती प्रदेशको गत २४ 
घन्त्टाको विियण    २३८४ ५५ ६१ ० २.३१ 

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 (२०७७/११/२६) 

❖ गत २४ घण्टाभा सवक्रम सॊक्रभभत व्मजक्तहरुको व्मिस्थाऩनको सॊख्मा: 
सवक्रम सॊक्रभभत व्मजक्तहरुको व्मिस्थाऩन  

 सॊस्थागत 
आइसोरेसन  

आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ५० १३ ४  ३५२ 

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 (२०७७/११/२६ ) 
 

❖ गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको सॊख्मा: 
आज फाग्भती प्रदेशबा भनधन नबएको हुॉदा सफैराई सिुद् िफय जानकायी गयाउन चाहन्त्छौँ। 
 
 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 719915 102963 32 

रभरतऩयु 316926 16367 11 

बक्तऩयु 26998 9318 2 

यसिुा 3585 249 - 

निुाकोट 11173 1598 1 

धाददङ 6519 1778 - 

जचतिन 77752 8176 2 

भसन्त्धरुी 4364 593 - 

भकिानऩयु 34763 4446 - 



 

 

याभेछाऩ 3073 581 2 

दोरिा 3502 793 1 

काभ्रऩेरान्त्चोक 50165 3636 4 

भसन्त्धऩुाल्चोक 6735 1033 - 

िम्मा 1265470 151531 55 

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 (२०७७/११/२६ ) 
 
❖ 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 व्मजक्तको िोजी, 

सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य अन्त्म व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बक्तऩयु य रभरतऩयुको हकभा 

इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािाको सभेत सभन्त्िमभा) कामा बईयहेको छ।  

 कोभबड-१९ विरुद्धको िोऩ कामाान्त्िमनको प्रगभत ऩनुयािरोकन य सभभऺाको फैठकफाट गरयएका भहत्िऩूणा 
भनणामहरु (पाल्गनु २०, २०७७ सार): 

भनणाम नॊ. १: क) दोस्रो प्राथभभकताभा ऩयेका व्मजक्तहरूराई चयणफद्धरूऩभा िोऩ रगाउन 

ऩवहरो चयणभा ६५  िषा भाभथका सफै व्मजक्तहरूराई िोऩ रगाउन े व्मिस्था 

भभराउने, वहभारी जजल्रा तथा बेगको हकभा िोऩको उऩरब्धताको आधायभा 

५५ िषाभाभथका सफैराई िोऩ रगाउन सवकनेछ। 

ि) दोस्रो चयणभा ५५ िषा भाभथका व्मजक्तहरूराई िोऩ उऩरब्धताको आधायभा 

दोस्रो चयणभा क्रभश िोऩ ददन ेव्मिस्था भभराउन।े 

भनणाम नॊ. २ : प्रदेश सयकायका भखु्मभन्त्री, भन्त्री, प्रदेश सबाका सदस्म तथा प्रदेश जस्थत  

कामाारमका कभाचायीहरूराई िोऩ रगाउन आिश्मक व्मिस्थाऩन सम्फजन्त्धत 

प्रदेशको स्िास््म भनदेशनारमरे भभराउन।े 

भनणाम नॊ. ३ : सॊघका भन्त्रारम, विबाग, सॊिैधाभनक आमोग, नेऩार याष्ट्र फैंक, सािाजभनक  



 

 

सॊस्थान रगामतका सॊस्था तथा कामाारमहरूभा कामायत कभाचायीहरूराई िोऩ 

रगाउनका राभग काठभाण्डौं उऩत्मकाभा देहामका अस्ऩतारहरूभा िोऩ केन्त्र 

याजि िोऩ रगाउन ेव्मिस्था भभराउन।े 

क) भनजाभती अस्ऩतार 

ि) फीय अस्ऩतार 

ग) शकु्रयाज ट्रवऩकर तथा सरुिा योग अस्ऩतार 

घ) प्रसूभत गहृ  

भनणाम नॊ. ४: ऩवहरो प्राथभभकताभा ऩरय फाध्मात्भक कायणरे िोऩ रगाउन छुट बएका भवहरा  

स्िास््म स्िमॊ सेिक, स्िास््मकभी, स्थानीम तहका कभाचायी, प्रहयी तथा 

भनिााजचत जनप्रभतभनभधहरूराई िोऩ उऩरब्धताका आधायभा िोऩ रगाउन े

व्मिस्था भभराउन।े 

भनणाम नॊ. ५ : कोभबड-१९ िोऩको प्रगभत प्रभतिदेन एवककृत सूचना व्मिस्थाऩन प्रणारी  

(एच.एभ.आइ.एस.) रे तोके फभोजजभको ढाॉचाभा ऩाभरका अनसुाय देभनकरूऩभा 

सभग्र प्रगभत य स्िास््म सॊस्था अनसुाय विस्ततृ विियण अभबमान सम्ऩन्न बए 

ऩश्चात ्५ ददन भबर अविरम्फ गने व्मिस्था भभराउन।े 

भनणाम नॊ. ६ : सफै जजल्राहरूरे भनमभभत िोऩ कामाक्रभराई कोभबड-१९ िोऩ अभबमानका 

क्रभभा ऩभन भनमभभतरूऩभा सिारन गन ेव्मिस्था भभराउने। 

 

❖ 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 ५२,१३६   



 

 

भरशरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा 
४,७०३ 

 
 

  ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 

बक्तऩयु अस्ऩतार प्रमोगशारा २,४२७ १४ १४   ० १४  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ४५७ 
 

  ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 
 

हेटौडा अस्ऩतार प्रमोगशारा ३७२ 
           

७ 
७ ० ७  

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत प्रमोगशाराफाट  प्राप्त आजको 
अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/११/२६) 

 
❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको राभग भनम्न उल्रेजित िे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 भहाशािा:    http://www.edcd.gov.np/news/covid-

19-situation-updates 

-विश्व स्िास््म सॊगठन / नऩेार:  https://www.who.int/nepal 

❖ कोभबड-१९का रऺण बएका व्मजक्तहरुरे सोधऩछुका राभग हटराइन ११३३ िा भोफाइर 
नम्फय ९८५१२५५८३९भा सम्ऩका  गनुाहनु अनयुोध छ। 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं । 
धन्त्मिाद !                                                                                      

 
प्रिक्ता  

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
http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-situation-updates
https://www.who.int/nepal

