
प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

बागमती प्रदेश 

हेटौंडा, मकिानपरु, नेपाल 

 

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बजन्त्ि दैननक प्रनतिेदन 

नमनत: २०७७/०४/२६ 
(बेलकुा ५:०० बिे) 

❖ मखु्यमखु्य वियाकलापहरु 

 

• यस प्रदेशमा आि काठमाण्डौमा ३६, भक्तपरुमा ४, लनलतपरुमा ४,  निुाकोटमा ३, जितिनमा १, रामेछापमा १ 
र नसन्त्िपुाल्िोकमा १  गरी  िम्मा ५० िनामा नयााँ संिमण थवपएको छ । सम्बजन्त्ित जिल्लाको स्िास््य 
कायाालय, स्थानीय महानगरपानलका, नगरपानलका, गाउाँपानलका, स्थानीय स्िास््य संस्था एिम ्अस्पतालहरु मार्ा त 
सम्पका मा आएका व्यजक्तको खोिी (Contact tracing), सम्पवका तहरुको र्लो-अप र अन्त्य आिश्यक व्यिस्थापन 
(काठमाण्डौ, भक्तपरु र लनलतपरु हकमा इवपडेनमयोलोिी तथा रोग ननयन्त्रण महाशाखा समेतको समन्त्ियमा) काया 
भईरहेको छ । 

 

❖ बागमती प्रदेशमा संिनमतहरुको वििरण 

 

• हालसम्मको त्यांकमा यस प्रदेशमा देशको कुल संिमणको कररब ८ प्रनतशत (७.८%) रहेको छ भने मतृ्यकुो 
अनपुात यस प्रदेशमा तलुनात्मक रुपमा बढी रहेको छ र मतृ्य ुहनेुमा अन्त्य जिणा रोगहरुको सहरुग्णता देजखएको 
छ। मानथको त्यले हालको महामारीमा िेष्ठ नागररक तथा अन्त्य जिणा रोगको सहरुग्णता भएको व्यजक्तहरुले 
कोनभड-१९ बाट बच्नको लानग विशेष साििानी अपनाउनपुने देजखएको छ । 

• यस प्रदेशमा पनछल्ला ददनमा संिनमतको संख्या तीव्र रुपमा बढेको हनुाले हाल उपिाररत नबरामीको संख्या ननको 
भएकाभन्त्दा तलुनात्मक रुपमा बढी देजखएको हो । 

 

वििरण नेपाल बागमती प्रदेश 

संिमण देजखएको (PCR)  २३३१० (१००%)  १८२४ (१००%) 

ननको भएको १६४९३ (७०.८%)  ६०३ (३३.१%)* 

उपिाररत  ६७३८ (२८.९%)  १२१० (६६.३%)* 

मतृ्य ुभएको  ७९ (०.३%)  ११   (०.६%)* 

श्रोत : सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश; स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय नमनडया निवर्ङ २०७७/०४/२६ 

* कुल संिनमतको संख्यालाई आिार मानेर ननको भएका, उपिाररत र मतृ्य ुभएकाको % ननकानलएको 
 
 
 
 
 
 
 



❖ जिल्लागत क्िारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, आर.डी.वट.(RDT), पी.नस.आर.(PCR) पररक्षण सम्बन्त्िी वििरण 

 

• हाल सम्म बागमती प्रदेशमा ९६७७ िटा क्िारेन्त्टाईन बेड ब्यिस्थापन गरेकोमा अवहले ११०५ िना बस्दै आउनभुएको 
र १५४४ िना अवहले होम क्िारेन्त्टाईनमा बस्दै आउनभुएको छ। यस प्रदेशमा १३८० िटा आइसोलेशन बेड तयारी 
अिस्थामा रहेको छ िसमा अवहले ९५० िना बस्दै आउनभुएको छ। आिको नमती सम्मको वििरण अनसुार ३७१२० 
िनाको आर डी टी पररक्षण गररएकोमा ९०५ िनाको पोजिवटभ आएको छ र ४००५२ िनाको वप नस आर पररक्षण 
गररएको छ। 

जिल्ला 

क्िारेन्त्टाईन 
होम 

क्िारेन्त्टाइन
मा रहेका 

आइसोलेसन RDT वकटबाट गररएको पररक्षण 

 (RT-PCR) पररक्षण सम्बन्त्िी 
वििरण 

  

बेड बसेका बेड बसेका िम्मा नेगेवटभ पोिेवटभ 

िम्मा 
संकनलत 

स्िाब संख्या 

आिको 
नयााँ 

संिमण  

िम्मा 
पोिेवटभ 

काठमाण्डौ 1050 132 128 270 498 10848 10517 331 17064 36  949 

लनलतपरु 345 31 80 221 174 4630 4575 55 2538 4  142 

भक्तपरु 313 13 165 121 99 2396 2376 20 3198 4  88 

रसिुा 287 24 0 35 0 655 643 12 169   12 

निुाकोट 977 79 118 38 20 3292 3102 190 1300 3  61 

िाददङ 315 42 95 45 7 3135 2991 144 1556   146 

जितिन 2465 171 251 355 85 1838 1823 15 6737 1  137 

नसन्त्िलुी 430 162 0 24 3 1230 1196 34 1522   35 

मकिानपरु 407 81 489 35 34 1939 1919 20 2399   83 

रामेछाप 436 65 0 127 9 892 884 8 499 1  46 

दोलखा 986 63 15 41 0 1746 1732 14 429   15 

काभ्र े 851 141 119 28 19 3064 3015 49 810   33 

नसन्त्िपुाल्िोक 815 101 84 40 2 1455 1442 13 1831 1  77 

जम्मा 9677 1105 1544 1380 950 37120 36215 905 40052 50  1824 

 

श्रोत; पोजिवटभ केसको वििरण स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयको नमनडया निवरं्गबाट दैननक प्राप्त िानकारी अनसुार र अन्त्य वििरण सम्बजन्त्ित ्
जिल्लाबाट प्राप्त आिको अजन्त्तम अनभलेख अनसुार 

 

❖ हेटौडा जस्थत प्रदेश प्रयोगशालामा भएको वप. नस. आर.  परीक्षणको वििरण 

 

हेटौडाजस्थत प्रदेश प्रयोगशालामा भएको पी. सी. आर पररक्षणको वििरण यस प्रकारको रहेको छ: 
हालसम्म प्राप्त 
स्िाबको संख्या 

आि प्राप्त स्िाब 
संख्या 

आि पररक्षण भएको 
स्िाबको संख्या 

आि पररक्षण भएको स्िाबको 
ननतिा 

पररक्षण हनेु िममा 
रहेको स्िाबको संख्या 

पोजिवटभ नेगेवटभ 

१५९८५ ४७१ २२१ ३५ १८६ ७४५ 

 

वहिो पररक्षण हनेु िममा रहेको र आि पररक्षण भइसकेको स्िाब (नमनुा) मध्ये सबै रौतहटको २० र बाराको १५ 
गरी ३५ िटा नमनुाको ननतिा पोजिवटभ आएको छ । 

 

 



❖ बागमती प्रदेशमा कोनभड-१९ संिनमतहरुको नलंगअनसुारको  वििरण यस प्रकार रहेको छ: 
 

यस प्रदेशमा परुुषहरुमा मवहलाको तलुनामा बवढ संिमण देजखएको छ। 

 
स्रोत: EWARS, इवपडेनमयोलोिी तथा रोग ननयन्त्रण महाशाखा, २०७७/०४/२६ 

 

 

❖ बागमती प्रदेशमा कोनभड-१९ संिनमतहरुको उमेर समहु अनसुारको वििरण यस प्रकार रहेको छ: 
 

यस प्रदेशमा संिनमतहरु अनिकांश परुुष त्यस्तै २१ देजख ५० िषाका मवहला तथा परुुषहरु रहेका छन।् 

 
स्रोत: EWARS, इवपडेनमयोलोिी तथा रोग ननयन्त्रण महाशाखा, २०७७/०४/२६ 

 

❖ कोनभड-१९ सम्बजन्त्ि थप िानकारी र मागादशानको लानग ननम्न उल्लेजखत िेबपेि हेना हाददाक अनरुोि छ: 
-सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश:              http://mosd.p3.gov.np/ 

-स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालय:              https://covid19.mohp.gov.np/#/ 

-नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालय: https://covid19.ndrrma.gov.np/ 

-कोनभड १९ संकट ब्यबस्थापन केन्त्र:  ccmc.gov.np 

-इवपडेनमयोलोिी तथा रोग ननयन्त्रण महाशाखा: http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-situation-updates 

-विश्व स्िास््य संगठन/नेपाल:  https://www.who.int/nepal 

 

अन्त्त्यमा सदाझै यहााँहरूको अमूल्य सझुाि र सहयोगको अपेक्षा गदाछौं। 

िन्त्यिाद ! 
प्रिक्ता (कोनभड-19) 

डा. परुुषोतम राि सेढाई 
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