
 

 

प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

बागमती प्रदेश 

हेटौंडा, मकिानपुर, नेपाल 
 

 

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बजन्त्ि दैननक प्रनतिेदन 

मिति: २०७७/०१/३१ 

१) मुख्यमुख्य क्रियाकलापहरु:- 
❖ आज कोमिड-१९ संक्रिण पोजजटिि देखिएका िक्िपुरका २७ वर्षिया पुरुष र २५ वर्षिया िटिला, 

काठिाण्डौका ३३ वर्षिया िटिलाको सम्पकि िा आएका व्यजक्ििरुको इर्पडडमियोलोजी िथा रोग 
तियन्त्रण ििाशािा िथा स्वास््य कायािलय काठिाण्डौको सिन्त्वयिा  िोजी (Contact tracing) 
को कायि िइरिेको छ । 

❖ टिजोको मितििा कोमिड-१९ संक्रिण पोजजटिि देखिएका सप्िरी जजल्लाका १८ वर्षिया युवक 
िैरेिी िगरपामलका-१८, चििवििा कािदारको रुपिा काि गरररिेको वैशाि ८ गिे सप्िरी 
फर्कि एको जािकारी पाएपतछ सो युवकसँग सम्पकि िा आएका िैरेिी िगरपामलकाका व्यजक्ििरुको 
िोजी एवि ् आवश्यक प्रतिकायिको लाचग स्वास््य कायािलय चििविका कायािलय प्रिुिको 
िेितृ्विा प्रार्वचिक सियोगिा स्वास््य शािा, िैरेिी बाि आवश्यक स्रोिसाििको व्यवस्थापि 
सटिि िोजी (Contact tracing) िुिे क्रििा छ । 
     

२) महामारीको हालको अिस्ााः- 

❖ िेपालिा पटिलो कोरोिा िाईरसको संक्रिण (कोमिड-१९) िाघ ९, २०७६ िा पुजटि िएको चथयो। 
िाघ ९ देखि िैर २० सम्ििा जम्िा ६ जिािा संक्रिण देखियो । सो अवचििा संक्रिण देश 
बाटिरबाि िेपाल मित्ररएकािरुिा िार मसमिि िएको चथयो िर िैर २२, २०७६ िा पटिलो पल्ि 
कोमिड-१९ को संक्रिण बाटिरबाि िेपाल मित्ररएकाको पररवारको सदस्यिा सिेि देिा पर्ियो। 
यसरी िाल िेपालिा सकं्रिण बाटिरबाि िेपालिा आउिेिा र संक्रमिि व्यजक्िबाि स्थािीय 
िििा झुण्ड-झुण्ड रुपिा सरेको (Sporadic cases) देखिएको छ । 

❖ िेपालिा िाल सम्ििा जम्िा २१९ जिािा संक्रिण देखिएकोिा बागििी प्रदेशिा जम्िा १० 
जिािा संक्रिण देखिएको छ। 



 

 

 

३) कोरोना भाइरस (कोभभड-19) रोक्ाम, ननयनन्त्रण त्ा प्रनतकायय सम्बजन्त्ि दैननक 
प्रनतिेदनाः- 

❖ आज मिति २०७७।०१।३१ गिे टदउँसो २ बजे सम्ििा बागििी प्रदेश अन्त्िगिि COVID-19 को 
रोकथाि, तियन्त्रण र उपिार सम्बन्त्िी िएका गतिर्वचििरूको र्ववरण तिम्िबिोजजि रिेको छ, 
 आज िेिौडािा रिेको VBDRTC को प्रयोगशालािा COVID-19 को  परीक्षणको  लाचग प्राप्ि 
िएको स्वाब(स्याम्पल)िध्ये १७ विाको पररक्षण िेगेटिि आएको छ ििे १४ विा पररक्षण िुिे 
क्रििा छ । िालसम्ि VBDRTC को प्रयोगशालािा COVID-19 को  परीक्षणको  लाचग ५११ 
विा स्वाब(स्याम्पल) प्राप्ि िएको छ । 

❖ यसको अतिररक्ि िालसम्ि यस प्रदेशिा ९५३६ RDT बाि परीक्षण गररएकोिा २२ विािा 
पोजजटिि देखिएको छ ।  

४) क्िारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, आर.डी.टट. (RDT), पी.भस.आर. (PCR) पररक्षण सम्बजन्त्ि 
वििरण:- 

जिल्ला 
क्वारेन्टाईन होम 

क्िारेन्त्टाइनमा 
रहेका 

आइसोलेसन 
RDT किटबाट गररएिो 

पररक्षण 

संिललत नमुना (RT-

PCR) िै. 
बेड बसेका बेड बसेका िम्मा नेगेटटभ पोिेटटभ िम्मा नेगेटटभ पोजिटटभ 

काठमाण्डौ 799 0 0 224 0 2720 2713 7 281 276 5   

लभलतपुर 137 3 0 124 3 709 709 0 288 288 0   

भक्तपुर 313 0 0 42 0 646 969 2 618 616 2   

रसुिा 283 0 3 35 0 104 104 0 2 2 0   

नुिाकोट 305 5 1296 16 1 549 549 0 40 40 0   

िाटदङ 512 140 0 15 2 716 714 2 9 8 1   

चितिन 300 19 0 302 12 968 965 3 617 615 2   

भसन्त्िुली 255 34 0 32 0 566 566 0 13 13 0   

मकिानपुर 218 0 0 35 19 715 710 5 122 122 0   

रामेछाप 331 0 0 61 0 223 223 0 6 6 0   

दोलखा 160 0 0 41 0 410 410 0 10 10 0   

काभ्र े 342 0 93 13 0 554 551 3 686 686 0   

भसन्त्िुपाल्िोक 506 8 102 35 0 656 656 0 34 34 0   

िम्मा 4461 209 1494 975 37 9536 9839 22 2726 2716 10   

 

 



 

 

५) बागमती प्रदेशमा संिभमतहरुको वििरण 

(२०७७/०१/३१ गिे, टदउँसो २ बजेसम्िको र्ववरण) 
ि. 
स. 

बागमती प्रदेश भभरका असपतालहरु कोभभड-१९ संिभमतमध्ये 

जम्िा उपिाररि तिको िएको 

१ शुक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल, काठिाण्डौ ६ ३ ३ 

२ पािि अस्पिाल, लमलिपुर २ १ १ 

३ िरिपुर अस्पिाल, चििवि २ 0 २ 

 जम्िा १० ४ ६ 

स्रोि: स्वास््य िथा जिसंख्या िन्त्रालय  

६) र्किजन्त्य  रोग अिुसन्त्िाि िथा िामलि केन्त्र, िेिौडा, िकवािपुरिा िालसम्ि पररक्षण 
गररएका स्याम्पलको र्ववरण:- 

 
Figure: Distribution of samples tested at VBDRTC, Hetauda from March 4th to May 9th, 2020 

 

िालसम्ि पररक्षण िएर ितिजा आइसकेका ४७४ स्याम्पलिध्ये ६ विा स्याम्पल पोजजटिि देखिए पति 
(अर्प्रल ९, २०२० िा प्राप्ि २ विा स्याम्पल पोजजटिि देखिएको र सोटि केसिा पुि: अर्प्रल १४ िा 
िेस्ि गदाि पोजजटिि आएको) जम्िा ४ विा केसिा पररक्षणको ितिजा पोजजटिि देखिएको छ जसिध्ये 

३ पुरुष (४४ वषि, ५५ वषि, ६० वषि) र १ िटिला (६३ वषि) रिेका छि ्।  
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७) बागमती प्रदेशमा कोभभड असपतालको वििरण:- 
हब असपताल 

१ त्रर. र्व. मशक्षण अस्पिाल, काठिाण्डौ 

२ वीर अस्पिाल, काठिाण्डौ 

३ िक्िपुर अस्पिाल, िक्िपुर 

४ तिजािति किििारी अस्पिाल, काठिाण्डौ 

५ पािि अस्पिाल, लमलिपुर 

६ श्री वीरेन्त्र अस्पिाल, काठिाण्डौ 

७ िरिपुर अस्पिाल, चििवि 

८ िुमलिेल अस्पिाल, काभ्र े

 

सतर १ असपताल 

१ आयुवेद अिुसन्त्िाि िथा िामलि केन्त्र, र्कतििपुर 

२ काठिाण्डौ िेडडकल कलजे,  दवुाकोि 

३ कोरोिा अस्थाई अस्पिाल, चििवि 

सतर २ असपताल 

१ शुक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल, काठिाण्डौ 

२ पािि अस्पिाल, लमलिपुर 

३ िेपाल सशस्र प्रिरी बल अस्पिाल, काठिाण्डौ 

४ िरिपुर अस्पिाल, चििवि 

सतर ३ असपताल 

१ त्रर. र्व. मशक्षण अस्पिाल, ििाराजगंज 

 

  



 

 

 

आइसोलेसन बेड संिालन गने प्रदेश अन्त्तगयतका असपताल 

१ िेिौडा अस्पिाल, िकवािपुर 

२ िौिारा अस्पिाल, मसन्त्िुपाल्िोक 

३ िाटदङ अस्पिाल, िाटदङ 

४ िक्िपुर अस्पिाल, िक्िपुर 

५ मसन्त्िुली अस्पिाल, मसन्त्िुली 

६ त्ररशुली अस्पिाल, िुवाकोि 

७ रािेछाप अस्पिाल, रािेछाप 

८ रसुवा अस्पिाल, रसुवा 

 
मेडडकल कलेि 

१ चििवि िेडडकल कलेज, चििवि 

२ कलेज अफ िेडडकल साइन्त्स, चििवि 

३ काठिाण्डौ िडेडकल कलजे, काठिाण्डौ 

४ िेपाल िेडडकल कलेज, काठिाण्डौ 

५ र्कस्ि िेडडकल कलेज, लमलिपुर 

६ काठिाण्डौ युतििमसििी िुमलिेल अस्पिाल, काभ्र े

७ पािि एकेडेिी अफ िेल्थ साइन्त्स, लमलिपुर 

८ त्रर. र्व. मशक्षण अस्पिाल, काठिाण्डौ 

 

  



 

 

ननिी क्षरेका असपताल 

१ िमििक अन्त्िराजटट्रय अस्पिाल 

२ अल्का अस्पिाल 

३ सुिेरु अस्पिाल 

४ त्रब एण्ड त्रब अस्पिाल 

५ ह्याम्स अस्पिाल 

६ स्िार अस्पिाल 

७ तिदाि अस्पिाल 

८ वयोिा अस्पिाल 

९ चिरायु अस्पिाल 

१० र्विायक अस्पिाल 

११ सटिद िेिोररयल अस्पिाल 

१२ गणेशिाि अस्पिाल 

१३ ग्राण्डी अन्त्िराजटट्रय अस्पिाल 

१४ डा. उपेन्त्र देवकोिा िेिोररयल अस्पिाल 

१५ िेडडमसटि अस्पिाल 

 
स्रोि: कोमिड-१९ ििािारीको सन्त्दिििा कोमिड िथा अन्त्य स्वास््य सेवा प्रवािका लाचग अन्त्िररि तिदेमशका २०७६, स्वास््य िथा जिसंख्या िन्त्रालय 

८) बागमती प्रदेशमा आरटट-पीभसआर (RT-PCR) पररक्षण गररन ेप्रयोगशालाको वििरण:- 

प्रयोगशाला 
१ राजटट्रय  जिस्वास््य प्रयोगशाला र शुक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल, काठिाण्डौ 
२ र्किजन्त्य  रोग अिुसन्त्िाि िथा िामलि केन्त्र, िकवािपुर 

३ िरिपुर  अस्पिाल कोमिड-१९ प्रयोगशाला,  चििवि 

४ वीर  अस्पिाल, काठिाण्डौ 
५ पािि  अस्पिाल, लमलिपुर 

६ िुमलिेल  अस्पिाल, काभ्र े

स्रोि: HEOC 

 



 

 

९) आम िनसमुदायलाई अनुरोि र सुझािहरुाः- 

िाल र्वश्व ििािारीको रुपिा रिेकोCOVID - 19 बाि बच्ि आवश्यक साविािी अपिाएर एक जजम्िेवार 
िागररकको कििव्य तििाउिु िािी सबैको दातयत्व िो िसथि तिम्ि बिोजजिका कुरािरुिा ध्याि टदऔ ंर 
संक्रिणबाि आफु पति बिौ, अरुलाई पति बिाऔ: 

 बन्त्दाबन्त्दी (Lockdown)को पालिा गरौँ। 

 संक्रमिि व्यजक्िको िुिबाि तिस्किे थकुका तछिा-कणबाि यो रोग मसिा सदिछत्यसैले आफू बच्ि र अरुलाई 
बिाउिको लाचग सािाजजक दरुी कायि गरौ। व्यजक्ि व्यजक्ि त्रबिको  दरुी कजम्ििा १ मििर वा ३ र्फि 
कायि गरौँ। यसले रोगलाई  मसिा सििबाि बिाउद छ । 

 िोक्दा वा िातछयु गदाि िास्क/Tissue paper/कुटििोले िाक, िुि छोप्िगेरौँ । 

 संकास्पद वा रोगीको ( िोकी लाग्िे, ज्वरो आउिे, श्वास्प्रस्वासिा सिस्या आउिेव्यजक्िको) सम्पकि  बाि िाढा 
बसौ । 

 प्रदरु्षि वस्िु वा सिििा बारम्बार छोइिे िएकोल ेतियमिि रुपिा साबुि पािीले िाि िुिे गरौँ। 

 सकेसम्ि घरबाटिर वा िीडिाडिा िजाऔ । 

 िािले आँिा, िाक, िुि सकिर िछुिे र छुिुपरेिा पटिला राम्रोसंग साबुि पािीले िाि िुिे गरौ। 

 यो रोग थुकका कण (droplets)को िाध्यिले सिे िएकोले जथािावी िथुकौ । 

 ढोका, िकुुल िोल्दा सकेसम्ि कुटििोवा िेरै ििलाईिे िाि (दाटििे िलाउिेल ेदेब्र ेर देब्र ेिलाउिेले दाटििे)को 
प्रयोग गरौँ। 

 साविजतिक स्थलका वस्िुिरु जस्िै: ियािङको रेमलङ, बार आटद सकेसम्ि िछुिे/िसिाउिेगरौँ। 

 घरिा सिै छोइरििे ठाउँ वा िीज जस्िै: ढोकाको िकुुल, ह्यान्त्डल, बत्तीको स्वीि, िेबल, कुसी, िारा, बमेसि 
आटद सिै डडिजेन्त्ि/साबुि प्रयोग गरेरसफा गिुिपछि र सफा गररसकेपतछ राम्रोसंग साबुि पािीले िाि िुिेगरौँ। 

 इलेक्ट्रोतिक सािाि (िोबाइल, ल्यापिप, ट्याब्लेि, िोतििर, ररिोि, र्कबोडि आटद) अल्कोिोलिएको स्प्रकेो 
प्रयोग गरेर तियमिि रुपिा सफा गरौँ। 

 िटदरापाि, िुम्रपाि गिािले शरीरको रोगसंग लड्ि सक्िे क्षििालाई असर गिे िएकोले िटदरापाि, िुम्रपाि 
िगरौँ। 

 

अन्त््यमा सदाझै यहााँहरूको अमूल्य सुझाब र सहयोगको अपेक्षा गदयछौं। 
िन्त्यिाद ! 

प्रवक्िा (COVID-19) 
डा. पुरुषोिि राज सेढाई 

 

 


