
 

         प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 

भभभत: २०७७/११/०५   
(फेरकुा ६:०० फजे) 

 फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ फागभती प्रदेशभा जम्भा जनसॊख्मा**  ६२८३९९४ जना। 

❖ कोभबडकोराभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  १२०९५८०जना । 

❖ कोभबडको सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊख्मा १५०४०६ जना । 

❖ २४ घन्त्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा २७६५ जना। 

❖ २४ घन्त्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय २.८२  प्रभतशत। 

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

❖ सवक्रम सॊक्रभण सफै जजल्राभा ऩाइएको छ । 

❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइसीम ुभा बनाा बएको सॊख्मा  २६ जना । 

❖ जम्भा बेजन्त्टरेटयफेड को फेड सॊख्मा १६०, बेजन्त्टरेटयफेडभा बनाा बएको सॊख्मा ७ जना। 

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

❖ वऩभसआयको ऩरयऺण सयकायी सॊस्थाभा ५०.०२ % प्रभतशत (प्रदेशभा बएको जम्भा ऩरयऺणको ), गैय 

सयकायी सॊस्थाभा  ४९.९८ % 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 हनुे जोजिभका ब्मफहायहरु अझै उच्च 



 

यहेकोरे उच्च साफधानी आऩनाउन ुऩने देजिन्त्छ। 

❖ Oxford-Astrazenecaरे विकास गयी बायतको Serum Institute य कोरयमाको एस. के. फामो 

कम्ऩनीिाट उत्ऩाददत िोऩराई WHO रे आऩतकारीन प्रमोगको राभग अनभुभत प्रधान गयेको छ य सो िोऩ 

हार नेऩारभा प्रमोग बईयहेको छ **। 

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 **https://www.who.int/news/item/15-02-2021-who-lists-
two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out (२०७७/११/५), * HMIS projection FY १८/१९ 

 
 सभग्र नऩेार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये जानकायी: 
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नऩेारको कुर  विियण   २१२७७८९ २७३०७० १२.८ १६२१ २६९३९४ २०५५ 

फागभती प्रदेशको कुर  विियण   १२०९५८० १५०४०६  १२.४ ११९०   १४८२१२  १००४  

फागभती प्रदेशको गत २४ 
घन्त्टाको विियण    

२७६५ ७८ २.८ ७८  ६९  ०  

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 (२०७७/११/५) 

 गत २४ घण्टाभा प्राप्त फागभती प्रदेशको भनधनको विियण: 
आज फागभती प्रदेशभा भनधन नबएको हुॉदा सफैराई सिुद जानकायी गयाउन चाहन्त्छौँ। 

 सवक्रम सॊक्रभभत व्मजिहरुको व्मिस्थाऩन 
 सॊस्थागत 

आइसोरेसन  
आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ८५६ २६ ७ ३३४ 
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 (२०७७/११/५) 



 

 

कोभबड -१९ विरुद्धको  दोश्रो ऩटकको िोऩ अभबमानको दैभनक विियण 

दिन १ दिन २ दिन ३ दिन ४ दिन ५ दिन ६ दिन ७  

२५४२  ५५९१  ७५७३  १०५१७  - - -  

 
 

 
श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको 
अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/११/५) 

❖ कोभबड -१९ विरुद्धको दोश्रोऩटकको िोऩक - अभबमानको चौथो ददन 

❖ आज ६ फजे सम्भ प्राप्त विियण अनसुाय प्रदेशको ३७ िटा िोऩ केन्त्रफाट १०५१७  जनारे उि िोऩ भरन ु

बमो। 

❖ आज याभेछाऩ जजल्राफाट दइु िटा साभान्त्म अिाजित 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 २०७७/११/५  

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



 

दिल्ला 

लक्ष 

(सखं्या) 

आि सम्मको खोप 

प्रगदि 

आिको खोप 

प्रगदि आि सम्मको AEFI आिको AEFI 

सखं्या प्रदिशि सखं्या सामान्य गदम्िर सामान्य गदम्िर 

काठमाण्डौ 45085 1359
1 

30.15 6018 0 0 0 0 

ऱलऱतऩुर 8228 3060 37.19 1029 0 0 0 0 

भक्तऩुर 3994 1142 28.59 497 0 0 0 0 

रसुवा 1249 202 16.17 124 0 0 0 0 

नुवाकोट 2727 1390 50.97 430 1 0 0 0 

धादिङ 2557 918 35.9 312 0 0 0 0 

चितवन 15391 1645 10.69 565 0 0 0 0 

लसन्धऱुी 2639 300 11.37 120 0 0 0 0 

मकवानऩुर 5719 1171 20.48 498 0 0 0 0 

रामेछाऩ 4955 328 6.62 90 2 0 2 0 

िोऱखा 3073 663 21.58 270 0 0 0 0 

काभ्रेऩऱान्िोक 4802 1172 24.41 338 1 0 0 0 

लसन्धऩुाल्िोक 4768 641 13.44 226 0 0 0 0 

बागमती प्रिेश 10518
7 

2622
3 

24.93 10517 4 0 2 0 

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रभा फागभती प्रदेशका जजल्राफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय २०७७/११/५ 

 



 

 
श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको 
अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/११/५) 
 

 



 

❖ 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 681746 102252 45 

रभरतऩयु 303846 16227 9 

बिऩयु 26039 9246 6 

यसिुा 3585 249 - 

निुाकोट 11045 1582 - 

धाददङ 6519 1772 - 

जचतिन 74619 8058 13 

भसन्त्धरुी 4361 593 - 

भकिानऩयु 34635 4427 1 

याभेछाऩ 3073 573 - 

दोरिा 3502 789 1 

काभ्रऩेरान्त्चोक 49875 3609 2 

भसन्त्धऩुाल्चोक 6735 1029 1 

जम्मा 1209580 150406 78 

 
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 (२०७७/११/५) 

 
 
❖ 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 

काभ्रऩेरान्त्चोक, धभुरिेरको   
प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशारा 

५२०६४                   ऩरयऺणको नभतजा आउन फावक। 

भरशरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ४५७७ 
                   ऩरयऺणको नभतजा आउन फावक। 
 

बिऩयु अस्ऩतार प्रमोगशारा २०२८ ३१ ३१ बिऩयु-१ ३०  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ४४७ 
ऩरयऺणको नभतजा आउन फावक। 

 
 

हेटौडा अस्ऩतार प्रमोगशारा २३७ ६ १८ १८ १०  

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको 
अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/११/५) 

 
❖ 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 

कोलभड-१९का ऱऺण भएका व्यक्क्तहरुऱे सोधऩछुका ऱाचग हटऱाइन ११३३ वा मोबाइऱ नम्बर 

९८५१२५५८३९मा सम्ऩकक  गनुकहुन अनरुोध छ। 
 

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

