
 

 

         प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
     फागभती प्रदेश 
       हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 

भभभत: २०७७/११/०४  
(फेरकुा ६:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ फागभती प्रदेशभा जम्भा जनसॊयामा*  ६२८३९९४ जना। 

❖ कोभबडकोराभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊयामा  १२०६८१५ जना । 

❖ कोभबडको सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊयामा १५०३२८ जना । 

❖ २४ घन्त्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊयामा २७१५ जना। 

❖ २४ घन्त्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय २.५०  प्रभतशत। 

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

❖ सवक्रम सॊक्रभण सफै जजल्राभा ऩाइएको छ । 

❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊयामा ४१५, आइसीम ुभा बनाा बएको सॊयामा  २८ जना । 

❖ जम्भा बेजन्त्टरेटयफेड को फेड सॊयामा १६०, बेजन्त्टरेटयफेडभा बनाा बएको सॊयामा १० जना। 

❖ प्रदेशभा बएको वऩभसआय प्रोमोगशाराको सॊयामा ४४; सयकायी २१ िटा, गैय सयकायीभा २३  िटा । 

❖ वऩभसआयको ऩरयऺण सयकायी सॊस्थाभा ५०.०७% प्रभतशत (प्रदेशभा बएको जम्भा ऩरयऺणको ), गैय सयकायी 

सॊस्थाभा  ४९.९३% प्रभतशत (प्रदेशभा बएको जम्भा ऩरयऺणको )। 

❖ आइसोरेसन, आइसीम,ु बेजन्त्टरेटयको याम्रो तमायी यहेको । 

❖ एम्फरेुन्त्स सेिाको ऩूिा तमायी याम्रो यहेको । 

❖ अन्त्म सयुऺाको साभग्रीको ऩूिा तमायी याम्रो यहेको । 

❖ सभग्रभा सॊक्रभण घट्ने क्रभभा यहेको तय कोभबड सॊक्रभणकोराभग हनु े जोजिभका ब्मफहायहरु अझै उच्च 

यहेकोरे उच्च साफधानी आऩनाउन ुऩने देजिन्त्छ। 

श्रोत: ऩोजजवटब केस य होभ आइसोरेसनको विियण स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त 
जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/११/४) 



 

 

 

❖ कोभबड -१९ विरुद्धको दोश्रोऩटकको िोऩक - अभबमानको तेस्रो ददन 

❖  आज ६ फजे सम्भ प्राप्त विियण अनसुाय प्रदेशको २८ िटा िोऩ केन्त्रफाट ६७६०  जनारे उक्त िोऩ भरन ु
बमो। 

❖ आज काभ्रऩेराञ्चोक जजल्राफाट एउटा साभान्त्म अिाजञ्चत घटनाको रयऩोवटिंग बएको छ  य उहाॉको जस्थभत अवहरे 
साभान्त्म यहेको छ।  

❖ सभग्रभा आजको िोऩ कामाक्रभ सपर रुऩभा सम्ऩन्न बएको छ।   
श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रभा फागभती प्रदेशका जजल्राफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय २०७७/११/४ 

 कोभबड -१९ विरुद्धको  दोश्रोऩटकको िोऩ अभबमानको तेस्रो ददनको जजल्रागत विियण: 

जिल्ला लक्ष (सखं्या) 

आि सम्मको खोप प्रगजि 

आिको 

खोप प्रगजि 

आि सम्मको 

AEFI आिको AEFI 
आि 

सम्मको 

भायल खर्च 

आिको 

भायल खर्च 

सखं्या प्रजिशि सखं्या 

सामा

न्य गजम्भर सामान्य गजम्भर 

काठमाण्डौ 44085 7376 16.73 3873 0 0 0 0 670 331 

लललतऩुर 8228 2031 20.19 874 0 0 0 0 204 88 

भक्तऩुर 3994 645 16.15 309 0 0 0 0 65 31 

रसुवा 1249 78 6.24 44 0 0 0 0 9 5 

नुवाकोट 2727 957 35.09 353 0 0 0 0 93 34 

धादिङ 2557 408 15.96 26 0 0 0 0 38 3 

चितवन 15391 889 5.78 243 0 0 0 0 88 24 

लसन्धलुी 2639 170 6.44 110 0 0 0 0 17 11 

मकवानऩुर 5719 671 11.73 378 0 0 0 0 67 38 

रामेछाऩ 4955 233 4.7 95 0 0 0 0 24 10 

िोलखा 3073 326 10.61 97 0 0 0 0 34 10 

काभ्रेऩलान्िोक 3965 834 21.03 266 1 0 १ 0 82 26 

लसन्धऩुाल्िोक 4768 275 5.77 92 0 0 0 0 27 9 

बागमती प्रिेश 103350 14893 14.05 6760 1 0 १ 0 1418 620 



 

 

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रभा फागभती प्रदेशका जजल्राफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय २०७७/११/४ 

कोभबड -१९ विरुद्धको  दोश्रोऩटकको िोऩ अभबमानको पागनु ३ २०७७ सार सम्भको रजऺत सभहु अनसुायको 
जजल्रागत विियण: 

विियण 

क
ाठभाण्डौ 

रभरतऩयु 

बक्त
ऩयु 

यसिुा 

निुाक
ोट 

धाददङ 

जचतिन 

भसन्त्धरुी 

भक
िानऩयु 

याभेछाऩ 

दोरिा 

क
ाभ्रऩेरान्त्चोक

 

भसन्त्धऩुाल्चोक
 

जम्भा  

कुर रऺ 

44085 

8228 

3994 

1249 

2727 

2557 

15391 

2639 

5719 

4955 

3073 

3965 

4768 

103350 

ऩवहरो चयणभा छुट 
बएका स्िास््मकभी 
रगामतका व्मजक्तहरु 

779 73 21 4 175 16 92 0 22 21 28 70 13 1314 

स्थानीम तहका 
भनिााजचत जनप्रभतभनभध 
य कभाचायी 

76 90 77 22 86 91 183 1 12 17 90 98 49 892 

भनजाभभत सेिाका 
कभाचायी 

241 280 15 0 159 111 121 29 49 82 44 130 73 1334 

जजल्रा प्रहयी 
(जनऩथ) 

33 455 158 3 33 75 77 10 139 8 1 175 17 1184 

ससस्त्र (फोडायभा 
िवटएका भार) 

949 0 0 0 67 0 69 0 37 0 0 24 0 1146 

फैंक तथा वित्तीम 
सभहुका 
कभाचायीहरु 

1215 220 44 4 20 37 3 19 8 7 17 24 11 1629 

प्राभधकयण य 
सॊस्थानभा कामायत 
कभाचायी 

33 38 8 1 34 37 41 0 1 3 25 2 7 230 

न्त्माम सेिा सभहुका 
कभाचायीहरु 

40 0 11 0 24 5 0 1 0 0 17 0 6 104 

ऩरकाय 137 1 2 0 6 10 60 0 25 0 7 45 7 300 

कुर जम्भा 3503 1157 336 34 604 382 646 60 293 138 229 568 183 8133 

भवहरा 1407 558 127 22 80 91 177 10 48 30 128 131 24 2833 

ऩरुुष 2096 599 209 12 524 291 469 50 245 108 101 437 159 5300 

कुर जम्भा 3503 1157 336 34 604 382 646 60 293 138 229 568 183 8133 

प्रगभत प्रभतशत 7.95 14.06 8.41 2.7 22.15 14.9 4.20 2.३ 5.12 2.८  7.45 14.3 3.84 7.87 



 

 

 

 सभग्र नेऩार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये थऩ जानकायी : 

● हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊक्रभणको करयफ ऩचऩन्न प्रभतशत (५४.७२%) यहेको छ 

बने भतृ्मकुो अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा कभ यहेको छ य भतृ्म ुहनुेभा फढ्दो उभेय य अन्त्म जजणा 

योगहरुको सहरुग्णता देजिएको छ । 

● मस प्रदेशभा ऩभछल्रा ददनभा सॊक्रभभतको सॊयामा तीव्र रुऩभा फढेको हनुारे हार उऩचाययत भफयाभीको सॊयामा 

कुर नेऩारको बन्त्दा तरुनात्भक रुऩभा फढी देजिएको हो। 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊक्रभण देजिएको (PCR) २७२९४५(१००%)  १५०३२८ (१००%) 

भनको बएको २६९३०३(९८.६७%) १४८१४३(९८.५०%) 

उऩचाययत १५८७(०.५८%) ११८१ (०.७९%) 

भतृ्म ुबएको २०५५ (०.७५%) १००४(०.६७%) 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊयामा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ २०७७/११/४ 
 

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

  
स्रोत: EWARS, इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािा, २०७७/११/४ 

 



 

 

 

मस प्रदेशभा ऩरुुषहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊक्रभण देजिएको छ बने २१ देजि ५० िषा सभहुका 

व्मजक्तहरुभा कोभबड-१९को सॊक्रभण फढी देजिएको छ । विगतभा बन्त्दा अवहरे ६० िषाबन्त्दा फढी 

उभेयभा ऩभन सॊक्रभण फढदै गएको देजिन्त्छ ।  

❖ गत २४ घण्टाभा आइ. सी. म ुय बेजन्त्टरेटयभा बएका भफयाभीको सॊयामा: 
मस प्रदेशभा गत २४ घन्त्टाभा आइ. सी. म ुय बेजन्त्टरेटयभा उऩचाययत भफयाभीको सॊयामा मस प्रकाय यहेको छ: 

विियण काठभाण्डौ उऩत्मकाभबर काठभाण्डौ उऩत्मकाफावहय जम्भा 

आइ. सी. म ुभा उऩचाययत 
भफयाभीको सॊयामा 

२० ८  २८  

बेजन्त्टरेटयभा उऩचाययत 
भफयाभीको सॊयामा १0 ० १०  

 

 गत २४ घण्टाभा प्राप्त फागभती प्रदेशको भनधनको विियण: 

आज फागभती प्रदेशभा भनधन नबएको हुॉदा सफैराई सिुद जानकायी गयाउन चाहन्त्छौँ। 

 

❖ जजल्रागत क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, ऩी.भस.आय.(PCR),Antigen ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण: 

हारसम्भ फागभती प्रदेशभा ७४७७ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड य  ४७०७ िटा आइसोरेशन फेड तमायी 

अिस्थाभा यहेको छ । मस प्रदेशभा अवहरे ८४० जना सॊस्थागत आइसोरेसनभा य ३४१ जना होभ 

आइसोरेसनभा फभसयहनबुएको छ। आजको भभभतसम्भको विियण अनसुाय मस प्रदेशभा १२०६८१५ 

जनाको वऩभसआय ऩरयऺण गरयएको छ य १५०३२८ जनाभा सॊक्रभण देजिएको छ ।थऩ विियण भनम्न 

फभोजजभ यहेको छ। 



 

 

 
जजल्रा 

RT-PCR/Antigen  ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 
कै 

जम्भा सॊकभरत स्िाफ सॊयामा जम्भा ऩोजेवटब आजको नमाॉ सॊक्रभण 

काठभाण्डौ 679993 102207 37  

रभरतऩयु 303088 16218 6  

बक्तऩयु 25985 9240 4  

यसिुा 3585 249 0  

निुाकोट 11045 1582 2  

धाददङ 6519 1772 0  

जचतिन 74444 8045 15  

भसन्त्धरुी 4361 593 1  

भकिानऩयु 34629 4426 1  

याभेछाऩ 3073 573 1  
 

दोरिा 3502 788 0  

काभ्रऩेरान्त्चोक 49856 3607 0  

भसन्त्धऩुाल्चोक 6735 1028 1  

जम्भा 1206815 150328 68  

श्रोत: ऩोजजवटब केस य होभ आइसोरेसनको विियण स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी 
अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/११/४) 
 

❖ भयुाम-भयुाम वक्रमाकराऩहरु: 
● 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 । 

❖ 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 
सॊयामा 

आज प्राप्त 
स्िाफ सॊयामा 

आज 
ऩरयऺण 
बएको 
स्िाफको 
सॊयामा 

आज ऩरयऺण बएको स्िाफको 
नभतजा 

कै 

ऩोजजवटब नगेवेटब 

काभ्रऩेरान्त्चोक, धभुरिेरको   
प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशारा 
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१९ 
बक्तऩयु-३ 
भेरम्ची-१ 
काभ्र-े२ 

१३  

भरशरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ४५७७ २० २० निुाकोट-१ १९  

बक्तऩयु अस्ऩतार प्रमोगशारा १९९७ २३ २३ ० २३  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ४४७ 
ऩरयऺणको नभतजा आउन फावक। 

 
 

हेटौडा अस्ऩतार प्रमोगशारा २३१ १३ १८ ० १०  

 

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

 
अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं । 

धन्त्मिाद ! 
                                                                                   प्रिक्ता  

डा. ऩरुुषोत्तभ याज सेढाई 
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