
प्रदेश सरकार 

साभाजजक विकास भन्त्रारम 

फागभती प्रदेश 

हेटौंडा, भकिानऩयु, नेऩार 

 

नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०४/१६ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 
 भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु 

 

 मस प्रदेशभा आज काठभाण्डौभा ३२, रनरतऩयुभा ५, निुाकोटभा २ य बक्तऩयुभा १ गयी जम्भा ४० जनाभा नमाॉ 
सॊिभण थवऩएको छ । सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम भहानगयऩानरका, नगयऩानरका, 
गाउॉऩानरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ् अस्ऩतारहरु भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजक्तको खोजी (Contact 

tracing), सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, रनरतऩयु य बक्तऩयुको हकभा 
इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा सभेतको सभन्त्िमभा) कामा बईयहेको छ । 

 

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण 

 

 यसिुा जजल्राभा सॊिनभतहरु भध्मे सफै ननको बएका य आज थऩ कुनै ऩनन सॊिभण पेरा ऩयेको छैन ।मसराई 
आधाय भान्त्दा आजको नभनतभा यसिुा जजल्रा सॊिभण भकु्त यहेको छ तय जोजखभराई नकाना बने सवकन ेअिस्था 
यहेको देजखदैन। 

 हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊिभणको ५ प्रनतशत (५.५%) यहेको छ बने भतृ्मकुो अनऩुात 
मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा फढी यहेको छ य भतृ्म ुहनुेभा अन्त्म जजणा योगहरुको सहरुग्णता देजखएको छ। 
भानथको त्मरे हारको भहाभायीभा जेष्ठ नागरयक तथा अन्त्म जजणा योगको सहरुग्णता बएको व्मजक्तहरुरे कोनबड-
१९ फाट फच्नको रानग विशेष सािधानी अऩनाउनऩुने देजखएको छ । 

 
 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊिभण देजखएको (PCR)  १९७७१ (१००%)  ११०६ (१००%) 

ननको बएको १४३९९ (७२.९%)  ५२६ (४७.६%)* 

उऩचाययत  ५३१६ (२६.८%)  ५७० (५१.५%)* 

भतृ्म ुबएको  ५६ (०.३%)  १०   (०.९%)* 

श्रोत : साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपङ २०७७/०४/१६ 

* कुर सॊिनभतको सॊख्माराई आधाय भानेय ननको बएका, उऩचाययत य भतृ्म ुबएकाको % ननकानरएको 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 जजल्रागत क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, आय.डी.वट.(RDT), ऩी.नस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

 

 हार सम्भ फागभती प्रदेशभा ११२४१ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गयेकोभा अवहरे ९५८ जना फस्दै 
आउनबुएको य १६२५ जना अवहरे होभ क्िायेन्त्टाईनभा फस्दै आउनबुएको छ। मस प्रदेशभा १३२४ िटा 
आइसोरेशन फेड तमायी अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे ३२४ जना फस्दै आउनबुएको छ। आजको नभती 
सम्भको विियण अनसुाय ३७०१८ जनाको आय डी टी ऩरयऺण गरयएकोभा ९०० जनाको ऩोजजवटब आएको छ य 
३३५७७ जनाको वऩ नस आय ऩरयऺण गरयएको छ। 

जजल्रा 

क्िायेन्त्टाईन 
होभ 

क्िायेन्त्टाइन
भा यहेका 

आइसोरेसन RDT वकटफाट गरयएको ऩरयऺण 
 (RT-PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

  

फेड फसेका फेड फसेका जम्भा नगेवेटब 
ऩोजेवट
ब 

जम्भा 
सॊकनरत 

स्िाफ सॊख्मा 

आजको 
नमाॉ 

सॊिभण  

जम्भा 
ऩोजेवटब 

काठभाण्डौ 1405 213 88 270 91 10811 10485 326 13058 32  424 

रनरतऩयु 345 31 80 221 174 4630 4575 55 2538 5  96 

बक्तऩयु 313 52 12 42 2 2396 2376 20 2664 1 56 

यसिुा 287 24 0 35 0 655 643 12 169   11 

निुाकोट 1113 48 255 38 3 3292 3102 190 845 2  42 

धाददङ 1134 15 70 144 7 3119 2975 144 1378   141 

जचतिन 2465 280 210 302 31 1838 1823 15 6737   123 

नसन्त्धरुी 430 57 0 24 2 1226 1192 34 1119   24 

भकिानऩयु 407 25 701 35 6 1938 1918 20 1928   47 

याभेछाऩ 509 65 0 75 2 892 884 8 499   36 

दोरखा 1185 33 3 41 0 1741 1727 14 364   11 

काभ्र े 851 68 123 27 2 3029 2980 49 756   22 

नसन्त्धऩुाल्चोक 797 47 83 70 4 1451 1438 13 1522   73 

जम्मा 11241 958 1625 1324 324 37018 36118 900 33577 40  1106 

 

श्रोत; ऩोजजवटब केसको विियण स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको नभनडमा निवपॊ गफाट दैननक प्राप्त जानकायी अनसुाय य अन्त्म विियण सम्फजन्त्धत ्
जजल्राफाट प्राप्त आजको अजन्त्तभ अनबरेख अनसुाय 

 

 हेटौडा जस्थत प्रदेश प्रमोगशाराभा बएको वऩ. नस. आय.  ऩयीऺणको विियण 

 

हेटौडाजस्थत प्रदेश प्रमोगशाराभा बएको ऩी. सी. आय ऩरयऺणको विियण मस प्रकायको यहेको छ: 
हारसम्भ प्राप्त 
स्िाफको सॊख्मा 

आज प्राप्त स्िाफ 
सॊख्मा 

आज ऩरयऺण बएको 
स्िाफको सॊख्मा 

आज ऩरयऺण बएको स्िाफको 
ननतजा 

ऩरयऺण हनु ेिभभा 
यहेको स्िाफको सॊख्मा 

ऩोजजवटब नगेेवटब 

१३५२५ ४१ १२ १ ११ २९ 

 

आज ऩरयऺण बइसकेको स्िाफ (नभनुा) भध्मे १ िटा परो-अऩ नभनुाको ननतजा ऩोजजवटब आएको छ । 

 

 

 



 फागभती प्रदेशभा कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको नरॊगअनसुायको  विियण मस प्रकाय यहेको छ: 
 

मस प्रदेशभा ऩरुुषहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊिभण देजखएको छ। 

 
स्रोत: EWARS, इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०४/१५ 

 

 

 फागभती प्रदेशभा कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको उभेय सभहु अनसुायको विियण मस प्रकाय यहेको छ: 
 

मस प्रदेशभा सॊिनभतहरु अनधकाॊश ऩरुुष त्मस्तै २१ देजख ५० िषाका भवहरा तथा ऩरुुषहरु यहेका छन।् 

 
स्रोत: EWARS, इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०४/१५ 

 

 कोनबड-१९ सम्फजन्त्ध थऩ जानकायी य भागादशानको रानग ननम्न उल्रेजखत िेफऩेज हेना हाददाक अनयुोध छ: 
-साभाजजक विकास भन्त्रारम :              http://mosd.p3.gov.np/ 

-स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम :              https://covid19.mohp.gov.np/#/ 

-नऩेार सयकाय गहृ भन्त्रारम : https://covid19.ndrrma.gov.np/ 

-कोनबड १९ सॊकट ब्मफस्थाऩन केन्त्र:  ccmc.gov.np 

-इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा: 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 ! 
प्रिक्ता (कोनबड-19) 

डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 

 

ऩरुुष 
७२.२% 

भवहरा 
२७.८% 
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