
 

 

प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

         नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 भभभत: २०७८/०१/२३      

(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 
❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा १४२१२  जना। 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको ऩोजजवटब दय  ३१.८० प्रभतशत । 

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

❖ आज आइ.सी.मभुा यहेको भफयाभी सॊख्मा ५१८ जना । 

❖ आज बेजन्त्टरेटयभा यहेको भफयाभी सॊख्मा १८५  जना। 

❖ आज भनधन बएको सॊख्मा १७ जना। 

❖ आज भनको बएको सॊख्मा ५५५ जना। 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्र य 
DHISफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि।(२०७८/०१/२३  ) 
 

❖ सभग्र नेऩार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये थऩ विियण: 
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सकं्रवमत 
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फागभती प्रदेशको गत २४ 
घन्त्टाको विियण    

१४२१२  ४५१९ ५५५  १७ 
 

३१.८०   

श्रोत: स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ, स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामय 
सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय, साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश (२०७८ /०१ /२३  ) 

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

 जम्भा आइसोरेसन फेड  आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

उऩरब्ध फेड सॊख्मा  ४५४६ ६३० ३०७  

उऩचायायतको सॊख्मा  २९३६  ५१८ १८५ ३२५६३ 

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म 
विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७८/०१/२३  ) 
 

 गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको विियण: 

जजल्रा  सॊख्मा  विियण  

बक्तऩयु  १  ६२ िवषयम ऩरुुष  

जचतिन  १ ६५ िवषयमा भवहरा   

काठभाडौँ  ८    ८७ , ५० ,९३ , ६०, ३८ िवषयम ऩरुुषहरु;  ५९ ,७६ ,४४ िवषयमा भवहराहरु  

रभरतऩयु  ४    ६७ ,७६ ,८२ िवषयम ऩरुुष, ९०  िवषयमा भवहरा  

कभ्रऩेल्न्त्चोक  १  ५९   िवषयम ऩरुुष 

यसिुा  १  ५३ िवषयम ऩरुुष 

भसन्त्धऩुाल्चोक  १  ५२ िवषयम ऩरुुष 

जम्भा  १७      
श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण 

सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७८/०१/२३  ) 

❖ उहाॉहरुको दिुद् भनधनभा साभाजजक विकास भन्त्रारम हार्दयक सभिेदना प्रकट गदयछ। 



 

 

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

जिल्ऱा 

RT-PCR / Antigen  ऩररक्षण सम्बन्धी वििरण 

िम्मा सकंलऱत स्िाब 

सखं्या िम्मा ऩोिेटिभ आिको नयााँ सकं्रमण 

काठमाण्डौ 901726 136461 3163 

ऱलऱतऩरु 383963 22703 567 

भक्तऩरु 31897 12841 242 

रसिुा 3585 386 44 

निुाकोि 12387 2199 49 

धाटिङ 6519 2360 83 

चितिन 87766 10278 86 

लसन्धुऱी 4373 863 9 

मकिानऩरु 36699 5368 126 

रामेछाऩ 3073 772 16 

िोऱखा 3510 942 36 

काभ्रेऩऱान्िोक 54010 4532 52 

लसन्धुऩाल्िोक 6735 1348 46 

िम्मा 1536243 201053 4519 

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य  
अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७८/०१/२३ ) 

❖ सॊक्रभभतको िोजी य परो-अऩ कामय: 
सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामायरम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, 
गाउॉऩाभरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ् अस्ऩतारहरु भापय त सम्ऩकय भा आएका व्मजक्तको िोजी, 
सम्ऩवकय तहरुको परो-अऩ य अन्त्म व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बक्तऩयु य रभरतऩयुको हकभा 
इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािाको सभेत सभन्त्िमभा) कामय 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 नगेवेटब 

धभुरिेरको   प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा ५३५७१ ३४० ३४० 

नमाॉ -१७५ 
परोअऩ-२ 

१६३  

भरशरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ६४१३ ९४ ९४ नमाॉ-८६ ८  

बक्तऩयु अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ४८४२ २१७ २१७ नमाॉ -१४९ ६९  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ७८४   ऩरयऺणको नभतजा आउन  फाॉकी ।    

हेटौडा अस्ऩतार 
प्रमोगशारा  २१४७ ८८  ८८ नमाॉ -६३ २५  

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामय सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत प्रमोगशाराफाट  प्राप्त 
आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७८/०१/२३ ) 
 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायीको राभग भनम्न उल्रेजित िेफऩेज हेनय हार्दयक 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 सम्ऩकय  गनुयहनु अनयुोध छ। 

 

अन्त््मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदयछौं । 
 

धन्त्मिाद !                                                                                    
डा. ऩरुुषोत्तभ याज सेढाई, 

 प्रिक्ता 
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