
 

 

प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

         नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 भभभत: २०७८/०१/०४      

(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा ४३७२  जना। 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय ९.९७ प्रभतशत । 

❖ २४ घण्टाभा सफै बन्त्दा फढी नमाॉ सॊरमणभण देजकएका जजल्राहरु काठभाडौँ, रभरतऩयु य निुाकोट हनु।् 

❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइ.सी.मभुा बनाा बएको सॊख्मा २४ जना । 

❖ जम्भा बेजन्त्टरेटय फेडको  सॊख्मा १६०, बेजन्त्टरेटय फेडभा बनाा बएको सॊख्मा १३ जना। 

❖ ऩवहरो य दोस्रो कोऩ अभबमानभा रजऺत जना सॊख्मा ६,०२,६४६ जनाको ३,९६,४३९ (६५.७८%)रे 

मस प्रदेशभा कोऩ रगाउन ुबमो। 

❖ तेस्रो कोऩ अभबमान अन्त्तगात भभर याष्ट्र जचनरे अनदुानभा ददएको कोऩ कामारमणभभा आज ५ फजे सम्भ 

९०,३२२  रे उक्त कोऩ भरन ुबएको छ य अवहरे सम्भ कुनै ऩभन अिाजन्त्छत घटनाको फाये जानकायी 

आएको छैन।  

❖ सभग्रभा सॊरमणभण घट्न ेरमणभभा यहेको तय कोभबड सॊरमणभणको राभग हनुे जोजकभका व्मिहायहरु अझै 

उच्च यहेकोरे उच्च सािधानी आऩनाउन ुऩने देजकन्त्छ। 

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 अभबरेक।(२०७८/०१/०४ ) 
 

❖ सभग्र नेऩार य फागभती प्रदेशको सॊरमणभणको अिस्था फाये थऩ विियण: 

वििरण 
कुल पररक्षण  

(RT-PCR/ 

Antigen) 

कुल जम्मा 

सकं्रवमत 

सवक्रय 

सकं्रवमत 

विको भएको 

केसहरु  

मृत्यु   सकं्रमण 

दर   



 

 

नऩेारको कुर  विियण   २३४०४१७ २८३६५८  
(१००%) 

५५४५ 
(१.९५ %) 

२७५०३८ 
(९६.९६%) 

३०७५ 
(१.०८ 
%) 

१२.१२ 
 

फागभती प्रदेशको कुर  
विियण   

१३७४२९१ १५६२५२ 
(१००%) 

२०६१ 
(१.४१%) 

१५३००१ 
(९७.९२%) 

१०४४ 
(०.६७%) 

 
११.३७ 

फागभती प्रदेशको गत २४ 
घन्त्टाको विियण    

४३७२ ४३६ १७ ४ 
९.९७ 

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 (२०७८ /०१ /०४ ) 

❖ गत २४ घण्टाभा सवरमणम सॊरमणभभत व्मजक्तहरुको व्मिस्थाऩनको सॊख्मा: 
सवरमणम सॊरमणभभत व्मजक्तहरुको व्मिस्थाऩन  

 सॊस्थागत 
आइसोरेसन  

आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  १४६ २४  १३  २०६१  

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म 
विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७८/०१/०४) 
 
❖     गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको विियण: 

जजल्रा  सॊख्मा  विियण  

रभरतऩयु १  ६० िवषामा भवहरा 

काठभाडौँ ३   ४९ िवषामा भवहरा, ५८ य ६७ िषीम ऩरुुषहरु  

जम्भा  ४   

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य 

अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७८/०१/०४ ) 

❖ रभरतऩयुकी ६० िवषामा भवहरा कोभबड य भनभोभनमा बएको कायणरे चैर  २८ गते अस्ऩतारभा 
बनाा गयी उऩचाय गने रमणभभा फैशाक ३ गते भनधन बएको छ। उहाॉको चैर २९  गते कोभबड-
१९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई कुनै ऩभन योगको सभस्मा भथएन।काठभाडौँकी ४९ िषीमा 
भवहरा कोभबड बएको कायणरे चैर १२  गते अस्ऩतारभा बनाा गयी उऩचाय गने रमणभभा फैशाक 



 

 

३ गते भनधन बएको छ। उहाॉको चैर ११ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई भटुु 
योगको सभस्मा भथमो।काठभाडौँका ५८ िवषाम ऩरुुष कोभबड य भनभोभनमा बएको कायणरे चैर 
२८ गते अस्ऩतारभा बनाा गयी उऩचाय गने रमणभभा फैशाक ३ गते भनधन बएको छ।उहाॉको चैर 
२५ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो।उहाॉराई कुनै ऩभन योगको सभस्मा भथएन। काठभाडौँका 
६७ िवषाम ऩरुुष  कोभबड यभनभोभनमा बएको कायणरे चैर २४  गते अस्ऩतारभा बनाा गयी 
उऩचाय गने रमणभभा फैशाक ४ गते भनधन बएको छ। उहाॉको चैर २४ गते कोभबड-१९ ऩवुि 
बएको भथमो। उहाॉराई भभगौरा सम्फजन्त्ध योगको सभस्मा भथमो । उहाॉको दकुद् भनधनभा 
साभाजजक विकास भन्त्रारम हाददाक सभिेदना प्रकट गदाछ। 

❖ 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 798734 106219 312 

ऱलऱतऩरु 340520 17034 74 

भक्तऩरु 28569 9569 9 

रसिुा 3585 263 2 

निुाकोि 11296 1654 23 

धाटिङ 6519 1808 3 

चितिन 81279 8460 7 

लसन्धुऱी 4364 606  

मकिानऩरु 35163 4490 1 

रामेछाऩ 3073 601 2 

िोऱखा 3510 803  

काभ्रेऩऱान्िोक 50944 3690 2 

लसन्धुऩाल्िोक 6735 1055 1 

िम्मा 1374291 156252 436 



 

 

श्रोत: स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य  
अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७८/०१/०४  ) 

 
❖ सॊरमणभभतको कोजी य परो-अऩ कामा: 
सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, 

गाउॉऩाभरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ् अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजक्तको कोजी, 

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

इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशाकाको 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 सॊख्मा 

धभुरकेरको   प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशारा ५२३८०    

ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी।  

भरशरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ५२४५ 

बक्तऩयु अस्ऩतार प्रमोगशारा ३१६४      

भसन्त्धरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ५००  

हेटौडा अस्ऩतार प्रमोगशारा ६७०      

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत प्रमोगशाराफाट  प्राप्त 

आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७८/०१/०४ ) 

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

 

अन्त््मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं । 
 

धन्त्मिाद !                                                                                    
डा. ऩरुुषोत्तभ याज सेढाई,  

प्रिक्ता 


