
 

प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 

भभभत: २०७७/११/०६ 
(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 
❖ जम्भा जनसॊख्मा ६२८३९९४ जना*। 

❖ कोभबड-१९ को राभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  १२१२४९८जना । 

❖ कोभबड-१९ को सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊख्मा १५०४६० जना । 

❖ २४ घन्त्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा २९१८ जना। 

❖ २४ घन्त्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय १.८५ प्रभतशत। 

❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइसीम ुभा बनाा बएको सॊख्मा २७ 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 । 

❖ ऩवहरो ऩटकको खोऩ अभबमानभा ६४६३९ जना य दोस्रो ऩटकको खोऩ अभबमानभा ३८००४ जना गयी 

हार सम्भभा जम्भा १०२६४३ जनारे  खोऩ भरन ुबएको छ।  

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

कम्ऩनीिाट उत्ऩाददत खोऩराई WHO रे आऩतकारीन प्रमोग को राभग अनभुभत प्रदान गयेको  छ य  सो 

खोऩ हार नेऩारभा प्रमोग बइयहेको छ**। 

❖ सभग्रभा सॊक्रभण घट्ने क्रभभा यहेको तय कोभबड सॊक्रभणकोराभग हनुे जोजखभका ब्मफहायहरु अझै उच्च 

यहेकोरे उच्च साफधानी आऩनाउन ुऩने देजखन्त्छ। 

श्रोत: ऩोजजवटब केस य होभ आइसोरेसनको विियण स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र  य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र फाट 
प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेख, *HMIS projection FY 
१८/१९,**https://www.who.int/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-
covax-roll-out (२०७७/११/६) 



 

 

❖ कोभबड -१९ विरुद्धको दोश्रोऩटकको खोऩ - अभबमानको ऩाचौँ ददन 

❖ आज ५ फजे सम्भ प्राप्त विियण अनसुाय प्रदेशको ३४  िटा खोऩ केन्त्द्र फाट ११६७४  जनारे उक्त 

खोऩ भरन ुबमो। 

❖ आज काठभाडौँ जजल्राफाट एक जनाभा साभान्त्म अिाजित घटनाको रयऩोवटिंग बएको छ  य उहाॉको 

जस्थभत अवहरे साभान्त्म यहेको छ।  

❖ सभग्रभा आजको खोऩ कामाक्रभ सपर रुऩभा सम्ऩन्न बएको छ। 

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र भा फागभती प्रदेशका जजल्राफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय २०७७/११/६ 
 

 कोभबड -१९ विरुद्धको  दोश्रो ऩटकको खोऩ अभबमानको दैभनक विियण: 

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

२५४२  ५५९१  ७५७३  १०५१७  ११६७४  - - 

 

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र फाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त 
आजको अजन्त्तभ अभबरेख (२०७७/११/६) 
 
 

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



 

जिल्ऱा ऱऺ (सखं्या) 

आि सम्मको खोऩ प्रगति 

आिको 
खोऩ 

प्रगति 
आि सम्मको 
AEFI आिको AEFI 

सखं्या प्रतिशि सखं्या सामान्य गजम्िर सामान्य गजम्िर 

काठमाण्डौ 45085 20358 42.52 6764 1 0 1 0 

ऱलऱिऩरु 8228 3526 42.85 449 1 0 0 0 

िक्िऩरु 3994 1903 43.14 739 0 0 0 0 

रसवुा 1249 324 25.94 120 0 0 0 0 

नवुाकोट 2727 1718 63 328 14 0 0 0 

धादिङ 2557 1133 44.31 163 3 0 0 0 

चििवन 15391 2496 12.64 851 0 0 0 0 

लसन्धुऱी 2639 430 13.45 130 0 0 0 0 

मकवानऩरु 5719 1629 28.48 458 0 0 0 0 

रामेछाऩ 4955 390 7.87 62 2 0 0 0 

िोऱखा 3073 1079 35.11 416 0 0 0 0 

काभ्रेऩऱान्िोक 4802 2018 24.41 846 2 0 0 0 

लसन्धुऩाल्िोक 4768 1000 19.71 348 0 0 0 0 

बागमिी प्रिेश 105187 38004 36.13 1167
4 

23 0 1 0 

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र भा फागभती प्रदेशका जजल्राफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय 
२०७७/११/६ 

 

 

 कोभबड-१९ विरुद्धको दोस्रोऩटकको खोऩ अभबमानको रजऺत सभहु अनसुायको विियण 
(पाल्गनु २ देजख ५, २०७७ सार): 



 

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

 कोभबड-१९ विरुद्धको दोस्रोऩटकको खोऩ अभबमानको रैविक विियण (पाल्गनु २ देजख ५, 
२०७७ सार): 

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

❖ सभग्र नऩेार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये थऩ विियण: 
 



 

वििरण कुल 

पररक्षण  (RT-

PCR/Antigen) 

कुल जम्मा 

संक्रवमत  

 

सवक्रय 

संक्रवमत 

 

विको भएको 

केसहरु  

 

मतृ्य ु 

 

संक्रमण 

दर  

 

नऩेारको 
कुर  विियण   

२१३१३३० 

 

२७३१६६ 

(१००%) 
१६०३ 

(०.५९%) 
२६९५०५ 

(९८.६६%) 
२०५८ 

(०.७५%) 
१२.८१ 

फागभती 
प्रदेशको 
कुर  विियण   

१२१२४९८ १५०४६० 

(१००%) 
११७६ 

(०.७६%) 
१४८२८० 

(९८.५५%)  
१००४ 

(०.६७%) 
१२. 
४० 

फागभती 
प्रदेशको गत 
२४ घन्त्टाको 
विियण    

२९१८ 
 

५४  ६८ ०  १.८५ 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ (२०७७/११/६) 

 

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

  
श्रोत: EWARS, इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/११/६ 

मस प्रदेशभा ऩरुुषहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊक्रभण देजखएको छ बने २१ देजख ५० िषा सभहुका 
व्मजक्तहरुभा कोभबड-१९को सॊक्रभण फढी देजखएको छ । विगतभा बन्त्दा अवहरे ६० िषाबन्त्दा फढी 
उभेयभा ऩभन सॊक्रभण फढदै गएको देजखन्त्छ । 

 गत २४ घण्टाभा सवक्रम सॊक्रभभत व्मजक्तहरुको व्मिस्थाऩनको सॊख्मा: 



 

सवक्रम सॊक्रभभत व्मजक्तहरुको व्मिस्थाऩन  

 सॊस्थागत 
आइसोरेसन  

आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ८४४ २७ ७ ३३२ 
श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र  य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र फाट प्राप्त जानकायी 
अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेख (२०७७/११/६) 

 गत २४ घण्टाभा प्राप्त फागभती प्रदेशको भनधनको विियण: 
आज फागभती प्रदेशभा भनधन नबएको हुॉदा सफैराई सखुद 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 683431 102282 30 

रभरतऩयु 304840 16236 9 

बक्तऩयु 26102 9249 3 

यसिुा 3585 249 - 

निुाकोट 11064 1586 4 

धाददङ 6519 1774 2 

जचतिन 74757 8061 3 

भसन्त्धरुी 4361 593 - 

भकिानऩयु 34635 4429 2 

याभेछाऩ 3073 574 1 

दोरखा 3502 789 - 

काभ्रऩेरान्त्चोक 49894 3609 - 

भसन्त्धऩुाल्चोक 6735 1029 - 



 

जम्भा 1212498 150460 54 

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र  य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र फाट प्राप्त जानकायी 
अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेख (२०७७/११/६) 
 
❖ भखु्म-भखु्म वक्रमाकराऩहरु: 

● सॊक्रभभतको खोजी य परो-अऩ कामा: 

सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, 
गाउॉऩाभरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजक्तको खोजी, 
सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य अन्त्म व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बक्तऩयु य रभरतऩयुको हकभा 
इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखाको 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 नगेेवटब 

काभ्रऩेरान्त्चोक, 
धभुरखेरको   प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा 

५२०६४                   ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 

भरशरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा 

४५९६  
                    

१९ 
१९ निुाकोट-४ १५  

बक्तऩयु अस्ऩतार 
प्रमोगशारा 

२०४६ १८ १८ बक्तऩयु-१ १७  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा 

४४७ 
ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 

 
 

हेटौडा अस्ऩतार 
प्रमोगशारा 

२४४ ७ ६ ० ६  



 

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्द्र फाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त 
आजको अजन्त्तभ अभबरेख (२०७७/११/६) 

 
❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको राभग भनम्न उल्रेजखत 

िे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 केन्त्द्र :       ccmc.gov.np 

-इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाखा:    http://www.edcd.gov.np/news/covid-

19-situation-updates 

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

 

❖ कोलिड-१९का ऱऺण िएका व्यजक्िहरुऱे सोधऩछुका ऱाचग हटऱाइन ११३३ वा 
मोबाइऱ नम्बर ९८५१२५५८३९मा सम्ऩकक  गनुकहुन अनरुोध छ। 

 

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

 
                                                                                   प्रिक्ता  

डा. ऩरुुषोत्तभ याज सेढाई 
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