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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०१/२३ 

१) फागभती प्रदेशका भखु्मभखु्म विमाकराऩहर्- 
 आज पनि प्रदशे अन्तर्गतका निनिन्न नजल्लाहरुमा िएको RDT परिक्षणमा मकिािपुि नजल्लामा एक 

जिामा RDT पोनजरिि दनेिएकोमा ि स्िाबबाि थप PCR परिक्षण र्दाग ििे सोको परिणाम िेरे्रिि 

दनेिएको छ। 

२) भहाभायीको हारको अिसथा्- 

 नेऩारभा ऩवहरो कोयोना बाईयसको सॊिभण (कोनबड-१९) भाघ ९, २०७६ भा ऩवुि बएको 
नथमो। भाघ ९ देजि चैर २० सम्भभा जम्भा ६ जनाभा सॊिभण देजिमो । सो अफनधभा 
सॊिभण देश फावहयफाट नेऩार नबनरएकाहरभा भार नसनभत बएको नथमो तय चैर २२, २०७६ 
भा ऩवहरो ऩल्ट कोनबड-१९ को सॊिभण फावहयफाट नेऩार नबनरएकाको ऩरयिायको सदसमभा 
सभेत देिा ऩर्र्मो। मसयी हार नेऩारभा सॊिभण फावहयफाट नेऩारभा आउनेभा य सॊिनभत 
व्मजिफाट सथानीम तहभा झणु्ड-झणु्ड रऩभा सयेको (Sporadic cases) देजिएको छ। 

 नेऩारभा हार सम्भभा जम्भा ८२ जनाभा सॊिभण देजिएकोभा फागभती प्रदेशभा जम्भा ७ 
जनाभा सॊिभण देजिएको छ। 

 

3) कोयोना बाइयस (कोनबड-19) योकथाभ, ननमनन्त्रण तथा प्रनतकामय सम्फजन्त्ध दैननक 
प्रनतिेदन्- 

 आज नभनत २०७७।०१।२३ गते ददउॉसो २ फजे सम्भभा फागभती प्रदेश अन्त्तगयत COVID-

19 को योकथाभ, ननमन्त्रण य उऩचाय सम्फन्त्धी बएका गनतविनधहरूको विियण ननम्नफभोजजभ 
यहेको छ,  आज हेटौडाभा यहेको VBDRTC को प्रमोगशाराभा COVID-19 को  ऩयीऺणको  



रानग २१ िटा सिाफ(समाम्ऩर) प्राप्त बएको छ जसभध्मे ७ िटा हेटौडा य १४ िटा 
जचतिनफाट (१३ ऩरुष, ८ भवहरा) प्राप्त बएको हो । सो २१ िटा सिाफ(समाम्ऩर)को PCR 
(COVID-19 ) ऩरयऺणको रयऩोटय सफैभा नेगेवटब देजिएको छ ।साथै अन्त्म विनबन्न सथान फाट 
प्राप्त थऩ ७ िटा सिाफको ऩरयऺण हनुे िभभा यहेको छ। हार सम्भभा मस प्रमोगशाराभा 
PCR ऩयीऺणको  रानग ४६० सिाफ प्राप्त बएको छ ।  

 मसको अनतरयि हारसम्भ मस प्रदेशभा ८९४० RDT फाट ऩयीऺण गरयएकोभा १९ िटाभा 
ऩोजेवटब देजिएको छ ।आज गरयएको ८७ िटा RDT ऩयीऺणभा भकिानऩयुफाट एक RDT 
ऩोजेवटब देजिएको छ तय उि व्मजिको सिाफ(समाम्ऩर)फाट गरयएको PCRको ननतजा बन े
नेगेवटब देजिएको छ। 

 

४) क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, आय.डी.वट. (RDT), ऩी.नस.आय. (PCR) ऩरयऺण सम्फजन्त्ध 
विियण:- 

जजल्रा 
क्िायेन्त्टाईन 

होभ 
क्िायेन्त्टा
इनभा 
यहेका 

आइसोरेसन 
RDT वकटफाट गरयएको 

ऩरयऺण 

सॊकनरत नभनुा (RT-

PCR) 
कै. 

फेड फसेका फेड फसेका जम्भा नगेेवटब ऩोजेवटब जम्भा नगेेवटब ऩोजजवटब 

काठभाण्डौ 344 0 0 196 0 2633 2626 7 280 276 4  

रनरतऩयु 112 0 689 124 3 708 708 0 263 263 0  

बिऩयु 313 0 0 42 0 436 436 0 361 361 0  

यसिुा 283 6 291 35 0 98 98 0 2 2 0  

निुाकोट 305 1 1301 16 0 535 535 0 38 38 0  

धाददङ 512 140 0 15 0 682 680 2 9 8 1  

जचतिन 300 0 0 302 0 950 948 2 558 556 2  

नसन्त्धरुी 245 0 0 32 0 552 552 0 7 7 0  

भकिानऩयु 218 0 13 35 7 626 621 5 105 105 0  

याभेछाऩ 331 0 0 61 0 212 212 0 2 2 0  

दोरिा 160 0 0 41 0 393 393 0 10 10 0  

काभ्र े 342 0 93 13 0 516 513 3 593 593 0  

नसन्त्धऩुाल्चोक 506 36 102 35 0 599 599 0 28 28 0  

जम्भा 3971 183 2489 947 10 8940 8921 19 2256 2249 7  

 

 

 



 

 

५) फागभती प्रदेशभा जम्भा सॊिनभत सॊख्मा य हारको अिसथा   

(२०७७/०१/२३ गते, ददउॉसो २ फजेसम्भको विियण) 
 जम्भा सॊिनभतको सॊख्मा – ७, ननको बएको – ६, हार उऩचाययत– १ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

शिुयाज ट्रवऩकर तथा सरिा योग 
असऩतार, काठभाडौँ 

 उऩचाययत – 0 

 नडसचाजय – ३ 

 जम्भा -३   

ऩाटन असऩतार, रनरतऩयु 

 उऩचाययत – 0 

 नडसचाजय – २ 

 जम्भा - २ 

बयतऩयु असऩतार, जचतिन  

 उऩचाययत – १ 

 नडसचाजय – १ 

 जम्भा - २ 



 

६) फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरको विियण 

ि. 
स. 

फागभती प्रदेश नबरका असऩतारहर कोनबड-१९ सॊिनभतभध्मे अन्त्म 
विियण 

जम्भा उऩचाययत ननको बएको 

१ शिुयाज ट्रवऩकर तथा सरिा योग असऩतार, काठभाण्डौ ३ ० ३  

२ ऩाटन असऩतार, रनरतऩयु २ ० २  

३ बयतऩयु असऩतार, जचतिन २ १ १  

 जम्भा ७ १ ६  

स्रोत: इवऩनडनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशािा 

 

७) फागभती प्रदेशभा कोनबड असऩतारको विियण:- 

सतय-१  

१ आमिेुद अनसुन्त्धान तथा तानरभ केन्त्र, वकनतयऩयु 

२ काठभाण्डौ भेनडकर करेज, दिुाकोट 

३ कोयोना असथाई असऩतार, जचतिन 

सतय-२  

१ शिुयाज ट्रवऩकर तथा सरिा योग असऩतार, काठभाण्डौ 

२ ऩाटन असऩतार, रनरतऩयु 

३ नेऩार सशस्त्र प्रहयी फर असऩतार, काठभाण्डौ 

४ बयतऩयु असऩतार, जचतिन 

सतय-३ 

१ नर. वि. जशऺण असऩतार, भहायाजगॊज 

 

 



 

७) आभ जनसभदुामराई अनयुोध य सझुािहर्- 

हार विश्व भहाभायीको रऩभा यहेको COVID - 19 फाट फच्न आिश्मक सािधानी अऩनाएय एक जजम्भेिाय 
नागरयकको कतयव्म ननबाउन ुहाभी सफैको दावमत्ि हो तसथय ननम्न फभोजजभका कुयाहरभा ध्मान ददऔ ॊ य 
सॊिभणफाट आपु ऩनन फचौ, अरराई ऩनन फचाऔ: 

 फन्त्दाफन्त्दी (Lockdown)को ऩारना गयौँ। 

 सॊिनभत व्मजिको भिुफाट ननसकने थकुका नछटा-कणफाट मो योग नसधा सदयछ त्मसैरे आपू फच्न य 
अरराई फचाउनको रानग साभाजजक दयुी कामभ गयौ । व्मजि व्मजि नफचको  दयुी कजम्तभा १ नभटय िा 
३ वपट कामभ गयौँ। मसरे योगराई  नसधा सनयफाट फचाउद छ ।   

 िोक्दा िा हानछम ुगदाय भासक/Tissue paper/कुवहनोरे नाक, भिु छोप्ने गयौँ । 

 सॊकासऩद िा योगीको ( िोकी राग्ने, ज्ियो आउने, श्वासप्रसिासभा सभसमा आउन ेव्मजिको) सम्ऩकय  फाट 
टाढा फसौ । 

 प्रदवुषत िसत ुिा सतहभा फायम्फाय छोइने बएकोरे ननमनभत रऩभा साफनु ऩानीरे हात धनुे गयौँ। 

 सकेसम्भ घयफावहय िा बीडबाडभा नजाऔ । 

 हातरे आॉिा, नाक, भिु सकबय नछुने य छुनऩुयेभा ऩवहरा याम्रोसॊग साफनु ऩानीरे हात धनुे गयौ। 

 मो योग थकुका कण (droplets)को भाध्मभरे सने बएकोरे जथाबािी नथकुौ । 

 ढोका, चकुुर िोल्दा सकेसम्भ कुवहनो िा धेयै नचराईने हात (दावहने चराउनरेे देबे्र य देबे्र चराउनरेे 
दावहने)को प्रमोग गयौँ। 

 साियजननक सथरका िसतहुर जसतै: बमायङको येनरङ, फाय आदद सकेसम्भ नछुने/नसभाउने गयौँ। 

 घयभा सधै छोइयहने ठाउॉ िा चीज जसतै: ढोकाको चकुुर, ह्यान्त्डर, फत्तीको सिीच, टेफर, कुसी, धाया, 
फेनसन आदद सधै नडटजेन्त्ट/साफनु प्रमोग गयेय सपा गनुयऩछय य सपा गरयसकेऩनछ याम्रोसॊग साफनु ऩानीरे हात 
धनुे गयौँ। 

 इरेक्ट्रोननक साभान (भोफाइर, ल्माऩटऩ, ट्याब्रेट, भोननटय, रयभोट, वकफोडय आदद) अल्कोहोर बएको सप्रकेो 
प्रमोग गयेय ननमनभत रऩभा सपा गयौँ। 

 भददयाऩान, धमु्रऩान गनायरे शयीयको योगसॊग रड्न सक्ने ऺभताराई असय गने बएकोरे भददयाऩान, धमु्रऩान 
नगयौँ। 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाफ य सहमोगको अऩेऺा गदयछौं । 

धन्त्मिाद ! 
प्रििा (COVID-19) 

डा. ऩरुषोतभ याज सेढाई 


