
 

         प्रदेश सयकाय 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 
     फागभती प्रदेश 
       हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 नोबर कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सम्फजन्त्ध दैभनक प्रभतिेदन 
 

भभभत: २०७७/१०/३०   
(फेरकुा ६:०० फजे) 

❖ फागभती प्रदेशको कोभबड सम्फजन्त्धत सभग्र जानकायी: 

❖ फागभती प्रदेशभा जम्भा जनसॊख्मा*  ६२८३९९४ जना। 

❖ कोभबडकोराभग गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको जम्भा सॊख्मा  ११९७६४२  जना । 

❖ कोभबडको सॊक्रभण (वऩभसआय ऩरयऺण ऩोजीवटब) जम्भा सॊख्मा १४५००७२ जना । 

❖ २४ घन्त्टाभा गरयएको वऩभसआय ऩरयऺणको सॊख्मा ३२०९ जना। 

❖ २४ घन्त्टाभा सॊक्रभणको ऩोजीवटब दय २.५६ प्रभतशत। 

❖ सफबन्त्दा फडी सवक्रम सॊक्रभण बएका भतन जजल्राहरु काठभान्त्डौ, जचतिन य रभरतऩयु हनु ्। 

❖ सवक्रम सॊक्रभण सफै जजल्राभा ऩाइएको छ । 

❖ जम्भा आइसीम ुफेडको सॊख्मा ४१५, आइसीम ुभा बनाा बएको सॊख्मा  ३६जना । 

❖ जम्भा बेजन्त्टरेटयफेड को फेड सॊख्मा १६०, बेजन्त्टरेटयफेडभा बनाा बएको सॊख्मा ११जना। 

❖ प्रदेशभा बएको वऩभसआय प्रोमोगशाराको सॊख्मा ४४; सयकायी २१ िटा, गैय सयकायीभा २३  िटा । 

❖ वऩभसआयको ऩरयऺण सयकायी सॊस्थाभा ५०.२४ प्रभतशत (प्रदेशभा बएको जम्भा ऩरयऺणको ), गैय सयकायी 

सॊस्थाभा  ४९.७६ प्रभतशत (प्रदेशभा बएको जम्भा ऩरयऺणको )। 

❖ आइसोरेसन, आइसीम,ु बेजन्त्टरेटयको याम्रो तमायी यहेको । 

❖ एम्फरेुन्त्स सेिाको ऩूिा तमायी याम्रो यहेको । 

❖ अन्त्म सयुऺाको साभग्रीको ऩूिा तमायी याम्रो यहेको । 

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

यहेकोरे उच्च साफधानी आऩनाउन ुऩने देजिन्त्छ। 

श्रोत: *HMIS projection FY १८/१९ य साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ  २०७७/१०/३०  

 



 

सभग्र नऩेार य फागभती प्रदेशको सॊक्रभणको अिस्था फाये थऩ जानकायी : 
● हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊक्रभणको करयफ ऩचऩन्न प्रभतशत (५४.७२%) यहेको छ 

बने भतृ्मकुो अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा कभ यहेको छ य भतृ्म ुहनुेभा फढ्दो उभेय य अन्त्म जजणा 
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) २७२५५७(१००%)  १५००७२ (१००%) 

भनको बएको २६८७९६ (९८.६२%) १४७८५१ (९८.५२%) 

उऩचाययत १७०१ (०.६३%) १२१८ (०.८१%) 

भतृ्म ुबएको २०५४ (०.७५%) १००३ (०.६७%) 

श्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम भभभडमा भिवपङ २०७७/१०/३०  

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

 
 

स्रोत: EWARS, इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािा, २०७७/१०/३०  

मस प्रदेशभा ऩरुुषहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊक्रभण देजिएको छ बने २१ देजि ५० िषा सभहुका 
व्मजिहरुभा कोभबड-१९को सॊक्रभण फढी देजिएको छ । विगतभा बन्त्दा अवहरे ६० िषाबन्त्दा 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 २१ १५ ३६ 

बेजन्त्टरेटयभा उऩचाययत भफयाभीको सॊख्मा १० १ ११ 

❖  गत २४ घण्टाभा प्राप्त जजल्रागत भनधनको सॊख्मा: 
आज फागभती प्रदेशभा भनधन नबएको सिुद िफय जानकायी गयाउद छौँ। 

❖ जजल्रागत क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, ऩी.भस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण: 
हारसम्भ फागभती प्रदेशभा ७४७७ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड यहेको छ । मस प्रदेशभा ४७०७ िटा 
आइसोरेशन फेड तमायी अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे ७९९ जना (केवह जजल्राभा होभ आइसोरेसनभा 
बएकाको सभेत विियण उल्रेि गरयएको) सॊस्थागत आइसोरेसनभा य ४१९ जना होभ आइसोरेसनभा 
फभसयहनबुएको छ । आजको भभभतसम्भको विियण अनसुाय मस प्रदेशभा ११९७६४२  जनाको वऩभसआय 
ऩरयऺण गरयएको छ य १५००७२ जनाभा सॊक्रभण देजिएको छ ।थऩ विियण भनम्न फभोजजभ यहेको छ। 

 
जजल्रा 

RT-PCR ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 
कै. 

जम्भा सॊकभरत स्िाफ सॊख्मा जम्भा ऩोजेवटब आजको नमाॉ सॊक्रभण 

काठभाण्डौ 673611 102039 44  

रभरतऩयु 300891 16184 12  

बिऩयु 25837 9230 3  

यसिुा 3585 248 -  

निुाकोट 10948 1580 1  

धाददङ 6519 1771 -  

जचतिन 74143 8017 18  

भसन्त्धरुी 4355 592 -  

भकिानऩयु 34587 4421 2  

याभेछाऩ 3073 570 
-  

 

दोरिा 3502 788 -  

काभ्रऩेरान्त्चोक 49856 3607 2  

भसन्त्धऩुाल्चोक 6735 1025 -  

जम्भा 1197642 150072 82  

श्रोत: ऩोजजवटब केस य होभ आइसोरेसनको विियण स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्र य प्रादेजशक स्िास््म आऩतकाभरन कामा सॊचारन केन्त्रफाट प्राप्त जानकायी 
अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अभबरेि (२०७७/१०/३०) 



 

 
❖ भखु्म-भखु्म वक्रमाकराऩहरु: 

● सॊक्रभभतको िोजी य परो-अऩ कामा: 

सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका, नगयऩाभरका, गाउॉऩाभरका, 
स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजिको िोजी, सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य 
अन्त्म व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बिऩयु य रभरतऩयुको हकभा इवऩडेभभमोरोजी तथा योग भनमन्त्रण भहाशािाको 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 

VBDRTC, हेटौडाको  प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा 

३४२७४  

ऩरयऺणको नभतजा आउने क्रभभा यहेको छ ।  काभ्रऩेरान्त्चोक, धभुरिेरको   
प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशारा 

१७७७१ 

भरशरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ४४८० 

बिऩयु अस्ऩतार प्रमोगशारा १९३७ १५ १५  १५  

भसन्त्धरुी अस्ऩतार प्रमोगशारा ४४७ 
ऩरयऺणको नभतजा आउने क्रभभा यहेको छ । 

हेटौडा अस्ऩतार प्रमोगशारा १८९ 

 

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

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

                                                                                   प्रििा  
डा. ऩरुुषोत्तभ याज सेढाई 
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