
         प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश      

हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार        

 नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
भभभत: २०७७/०८/२४ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशभा सॊक्रभणको अिस्था: 

● हारसम्भको तथमाॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊक्रभणको करयफ ऩचऩन्न प्रभतशत (५४.८२%) यहेको छ 
बन ेभतृ्मकुो अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा कभ यहेको छ य भतृ्म ुहनुेभा फढ्दो उभेय य अन्त्म जजणण 
योगहरुको सहरुग्णता देजिएको छ । 

● मस प्रदेशभा ऩभछल्रा ददनभा सॊक्रभभतको सॊख्मा तीव्र रुऩभा फढेको हनुारे हार उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा 
कुर नेऩारको बन्त्दा तरुनात्भक रुऩभा फढी देजिएको हो। 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊक्रभण देजिएको (PCR) २४४४३३(१००%) १३४००१(१००%) 

भनको बएको २३०५३७(९४.३%) १२६०८३(९४.०९%) 

उऩचाययत १२२४५(५.००%) ७०७७(५.२८%) 

भतृ्म ुबएको १६५१(०.६७%) ८४१(०.६२%) 
श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास्थम तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ २०७७/०८/२४ 

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

  
स्रोत: EWARS, इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािा, २०७७/०८/२४ 

● मस प्रदेशभा ऩरुुषहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊक्रभण देजिएको छ बन े२१ देजि ५० िषण सभहुका 
व्मजिहरुभा कोभबड-१९को सॊक्रभण फढी देजिएको छ । विगतभा बन्त्दा अवहरे ६० िषणबन्त्दा फढी उभेयभा 
ऩभन सॊक्रभण फढदै गएको देजिन्त्छ ।  



❖ गत २४ घण्टाभा आइ. सी. म ुय बेजन्त्टरेटयभा बएका भफयाभीको सॊख्मा: 
मस प्रदेशभा गत २४ घन्त्टाभा आइ. सी. म ुय बेजन्त्टरेटयभा उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा मस प्रकाय यहेको छ: 

विियण काठभाण्डौ उऩत्मकाभबर काठभाण्डौ उऩत्मकाफावहय जम्भा 

आइ. सी. म ुभा उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा १००               २४ १२४ 

बेजन्त्टरेटयभा उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा ३३                २    ३५ 

❖ गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको सॊख्मा जसभा भफगतभा छुट बएको सॊख्मा ऩभन सभाफेस बएको छ: 

जजल्रा भतृकको सॊख्मा य विियण 

सॊख्मा विियण 

               काठभाडौँ  ४  ३  ऩरुुष  य १ भवहरा 
               रभरतऩयु  ३ ३  ऩरुुष 
               निुाकोट १ १ ऩरुुष  
जम्भा – ८ 

❖ भनधनको विियण भनम्न फभोजजभ यहेको छ: 
 

● काठभाडौँकी ६६ फवषणमा भवहरा कोभबड, भनभभुनमा य स्िासप्रस्िासभा सभस्माका कायणरे काभतणक २०  गते 
अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २३ गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक २० गते 
कोभबड-१९  ऩवुि बएको भथमो। 

● काठभाडौँका ८५ फवषणम ऩरुुष कोभबड,भनभभुनमा य स्िासप्रस्िासभा  सभस्माका  कायणरे भॊजशय ५  गते 
अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा भॊजशय २३  गते भनधन बएको छ । उहाॉको भॊजशय ५  गते 
कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो। उहाॉराई भगृौरा य हईऩोथैयोड़ योगको सभेत सभस्मा भथमो। 

● रभरतऩयुका ८० फवषणम ऩरुुष कोभबड य स्िासप्रस्िासभा  सभस्माका  कायणरे काभतणक ३०  गते अस्ऩतारभा 
बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा भॊजशय २०   गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक ३० गते कोभबड-१९ 
ऩवुि बएको भथमो।उहाॉराई उच्चयिचाऩ य हईऩोथैयोड़ योगको सभेत सभस्मा भथमो। 

● निुाकोटका ६५  फवषणम ऩरुुष  कोभबड, भनभभुनमा य  स्िासप्रस्िासभा  सभस्माका कायणरे भॊजशय १२  गते 
अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा भॊजशय २४ गते भनधन बएको छ । उहाॉको भॊजशय १२ गते 
कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो। 

● रभरतऩयुका ६२ फवषणम ऩरुुष  कोभबड, स्िासप्रस्िासभा  सभस्मा य भटुु सम्फजन्त्ध  सभस्माका कायणरे भॊजशय 
२१ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा भॊजशय २४ गते भनधन बएको छ । उहाॉको भॊजशय २२ 
गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो।उहाॉराई उच्च यि चाऩ  योगको सभेत सभस्मा भथमो। 

● काठभाडौँकी ४६ फवषणमा भवहरा  कोभबड य भनभभुनमाका कायणरे काभतणक २८ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी 
उऩचाय गने क्रभभा काभतणक २८  गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक २६  गते कोभबड-१९ ऩवुि 
बएको भथमो। 



● काठभाडौँका ८१  फवषणम ऩरुुष कोभबड य भनभभुनमाका कायणरे भॊजशय ४ गते अस्ऩतारभा बनाण गयी उऩचाय 
गने क्रभभा भॊजशय ४  गते भनधन बएको छ । उहाॉको काभतणक २८  गते कोभबड-१९ ऩवुि बएको भथमो। 

● रभरतऩयुका ३७  फवषणम ऩरुुष  कोभबड य स्िासप्रस्िासभा  सभस्माका कायणरे भॊजशय ८ गते अस्ऩतारभा 
बनाण गयी उऩचाय गने क्रभभा भॊजशय २४ गते भनधन बएको छ । उहाॉको भॊजशय ९ गते कोभबड-१९ ऩवुि 
बएको भथमो।उहाॉराई भगृौरा योगको सभेत सभस्मा भथमो। 

● उहाॉहरुको दिुद् भनधनभा साभाजजक विकास भन्त्रारम हाददणक सभिेदना प्रकट गदणछ। 

❖ जजल्रागत क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, ऩी.भस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण: 
● हारसम्भ फागभती प्रदेशभा ७४७७ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गरयएकोभा हार २२२ जना 

फभसयहनबुएको छ बन े६९९ जना होभ क्िायेन्त्टाईनभा हनुहुनु्त्छ । मस प्रदेशभा ४७४९ िटा आइसोरेशन फेड 
तमायी अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे २६२४ जना (केवह जजल्राभा होभ आइसोरेसनभा बएकाको सभेत 
विियण उल्रेि गरयएको) सॊस्थागत आइसोरेसनभा य ४४२९ जना होभ आइसोरेसनभा फभसयहनबुएको छ । 
आजको भभभतसम्भको विियण अनसुाय मस प्रदेशभा २५६९७५ जनाको वऩभसआय ऩरयऺण गरयएको छ । 

● जजल्राफाट सॊकरन गरयएका स्िाफको रयऩोवटिंग तरको ताभरकाभा सभािेश बएको तय स्थानीम य केन्त्रीम तहफाट 
सॊकरन बएका केवह स्िाफको रयऩोवटिंग हारसम्भ ऩभन जजल्राको रयऩोवटिंगभा सभािेश गनण नसवकएकोरे स्िाफको 
सॊख्मा कभ देजिएको छ । 

 
जजल्रा 

क्िायेन्त्टाईन 

होभ 
क्िायेन्त्टाइ
नभा यहेका 

आइसोरेसन  RT-PCR ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

कै 
फेड फसेका फेड 

सॊस्थागत 
आइसोरेस

नभा 
फसेका 

जम्भा 
सॊकभरत 
स्िाफ 
सॊख्मा# 

ऩोजेवटब 

आजको 
नमाॉ 

सॊक्रभण 

काठभाण्डौ 1050 113 267 2666 2174 143001 91572 393   

रभरतऩयु 371 31 80 289 208 11234 14141 75   

बिऩयु 105 6 165 331 75 11525 8312 39   

यसिुा 255 0 0 35 0 1620 179 13   

निुाकोट 549 0 0 45 6 8009 1324 28   

धाददङ 315 0 18 160 2 6035 1579 5   

जचतिन 2465 0 0 355 54 35228 6959 36   

भसन्त्धरुी 313 0 0 52 2 4103 537    

भकिानऩयु 20 0 0 290 6 17534 4128 8   

याभेछाऩ 490 65 49 108 12 1479 508 1   

दोरिा 193 0 0 44 29 3109 658 1   

काभ्रऩेरान्त्चोक 597 7 19 243 48 7575 3187 3   

भसन्त्धऩुाल्चोक 754 0 101 131 8 6523 917 2   

जम्भा 
7477 

 

222 

 

699 4749 2624 256975 134001 604   

श्रोत: ऩोजजवटब केसको विियण स्िास्थम तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको भभभडमा भिवपॊ गफाट दैभनक प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत 
जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि,*होभ आइसोरेसनभा यहेका सॊक्रभभतको विियण सभेत जोभडएको, #केवह जजल्राहरुको अध्मािभध गनण फाॉकी 
यहेको  
 

❖ भखु्म-भखु्म वक्रमाकराऩहरु: 



● सॊक्रभभतको िोजी य परो-अऩ कामण: 
सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास्थम कामाणरम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, गाउॉऩाभरका, 
स्थानीम स्िास्थम सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापण त सम्ऩकण भा आएका व्मजिको िोजी, सम्ऩवकण तहरुको परो-अऩ य 
अन्त्म व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बिऩयु य रभरतऩयुको हकभा इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािाको 
सभेत सभन्त्िमभा) कामण बईयहेको छ । 

❖ प्रादेजशक जनस्िास्थम प्रमोगशाराभा बएको वऩ. भस. आय.  ऩयीऺणको विियण 

प्रादेजशक जनस्िास्थम प्रमोगशाराभा वहजोसम्भ प्राप्त बएको ऩी. सी. आय ऩरयऺणको विियण मस प्रकायको यहेको छ: 

 
प्रमोगशारा 

हारसम्भ प्राप्त 
स्िाफको 
सॊख्मा 

आज प्राप्त 
स्िाफ सॊ -
ख्मा 

आज ऩरयऺण 
बएको 
स्िाफको 
सॊख्मा 

आज ऩरयऺण बएको स्िाफको नभतजा कै 

ऩोजजवटब नगेेवटब 

VBDRTC, हेटौडाको  
प्रादेजशक जनस्िास्थम 
प्रमोगशारा 

३३४०८ १९ १९  

मकवानपुर- ३ 

 

१६ 

 

VBDRTC, काभ्रऩेरान्त्चोक, 
धभुरिेरको   प्रादेजशक 
जनस्िास्थम प्रमोगशारा 

१५९५१ ६४ ६४ भक्तपुर  - १२ 
काभ्रऩेरान्त्चोक - २ 
भसन्त्धऩुाल्चोक  - २ 
फलो अप-१ 

४७ 

 

 

❖ कोभबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागणदशणनको राभग भनम्न उल्रेजित िेफऩेज हेनण हाददणक अनयुोध छ: 

-साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश:      http://mosd.p3.gov.np/ 

-स्िास्थम 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 स्िास्थम सॊगठन / नऩेार:  https://www.who.int/nepal 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदणछौं । 

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
https://www.who.int/nepal

