
 

 

प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

         नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 

 भभभत: २०७८/०१/०९     
(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा ६७०८ जना। 

❖ २४ घण्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको दय ११.४६  प्रभतशत । 

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

❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइ.सी.मभुा बनाा बएको सॊख्मा ६० जना । 

❖ जम्भा बेजन्त्टरेटय फेडको  सॊख्मा १६०, बेजन्त्टरेटय फेडभा बनाा बएको सॊख्मा २९ जना। 

❖ ऩवहरो, दोस्रो य तेश्रो कोऩ अभबमानभा ७४०९३६ जना रजऺत सभदुामरे ऩवहरो डोज कोऩ रगाई 

सक्न ुबएको छ । 

❖ ऩवहरो कोऩ अभबमानभा ऩवहरो डोज रगाउन ुबएको भध्मे आज ५ फजे सम्भ ४८७८० जनारे दोस्रो 

डोज सभेत भरन ुबएको छ। 

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।(२०७८/०१/०९  ) 
 

❖ 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   २३७९४०२ २९२१५२   
(१००%) 

१२६९०     
(४.३४%) 

२७६३४५    
(९४.५९%) 

३११७      
(१.०७%) 

१२.२८    
   



 

 

फागभती प्रदेशको कुर  
विियण   

१४०१२८९ १६०६२० 
(१००%) 

५७२९ 
(३.५७%) 

१५३८३६ 
(९५.७८%) 

१०५५ 
(०.६६%) 

 
११.४६ 

फागभती प्रदेशको गत २४ 
घन्त्टाको विियण    

६७०८ १२७८ २६३ २ 
१९.०५ 

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 /०९ ) 

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

 सॊस्थागत आइसोरेसन  आइ.सी.म ु बेजन्त्टरेटय  होभ आइसोरेसन  

सॊख्मा  ४२२ ६० २९ ५३०७ 

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 (२०७८/०१/०९ ) 
 

 गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको विियण: 

जजल्रा  सॊख्मा  विियण  

काठभाडौँ १  ८०  िवषाम ऩरुुष  

बक्तऩयु  १  ६४ फवषामा भवहरा  

जम्भा  २  

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 (२०७८/०१/०९  ) 

❖ काठभाडौँका  ८०  फवषाम ऩरुुष  कोभबड-१९ य भनभोभनमा बएको कायणरे चैर २१ गते अस्ऩतारभा 
बनाा गयी उऩचाय गने रमणभभा फैशाक ७ गते भनधन बएको छ। उहाॉको  चैर २१ गते कोभबड-१९ ऩवुि 
बएको भथमो। उहाॉराई उच्चयक्तचाऩ योगको सभस्मा भथमो। बक्तऩयुकी ६४ फवषामा भवहरा कोभबड-१९ 
य भनभोभनमा बएको कायणरे फैशाक ८ गते अस्ऩतारभा बनाा गयी उऩचाय गने रमणभभा फैशाक ८ गते 
भनधन बएको छ। उहाॉको फैशाक ८ गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई उच्चयक्तचाऩ, भधभेुह 
य दभ योगको सभस्मा भथमो।  उहाॉहरुको दकुद् भनधनभा साभाजजक विकास भन्त्रारम हार्दाक 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 818573 109374 987 

ऱलऱतऩरु 345658 17586 106 

भक्तऩरु 29022 9846 81 

रसिुा 3585 268 0 

निुाकोि 11455 1694 12 

धाटिङ 6519 1828 3 

चितिन 82205 8600 22 

लसन्धुऱी 4373 627 8 

मकिानऩरु 35304 4568 30 

रामेछाऩ 3073 614 5 

िोऱखा 3510 810 3 

काभ्रेऩऱान्िोक 51277 3739 17 

लसन्धुऩाल्िोक 6735 1067 4 

िम्मा 1401289 160620 1278 

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 (२०७८/०१/०९ ) 

 
❖ 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 स्िाफको 
सॊख्मा 

आज ऩरयऺण बएको स्िाफको 
नभतजा 

कै. 

ऩोजजवटब नगेवेटब 

धभुरकेरको   प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा ५२४६४    

                  ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 
 

भरशरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ५४१० १७  १७ ९ ८  

बक्तऩयु अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ३३५०     

                   ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी। 
  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ५०९   ऩरयऺणको नभतजा आउन फाॉकी।  

हेटौडा अस्ऩतार 
प्रमोगशारा ८११  ४८  ४८ 

नमाॉ-२२ 
परोअऩ -४ 

१५  

श्रोत: प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत प्रमोगशाराफाट  प्राप्त 
आजको अजन्त्तभ अभबरेक (२०७८/०१/०९ ) 
 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको राभग भनम्न उल्रेजकत िेफऩेज हेना हार्दाक 
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 भहाशाका:    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 सम्ऩका  गनुाहनु अनयुोध छ। 

 

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

डा. ऩरुुषोत्तभ याज सेढाई 
प्रिक्त 

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

