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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०३/०५ 

१) भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु:- 
 आज काठभाडौँभा ३ जना (दईु भवहरा य एक ऩरुुष), निुाकोटभा ३ जना (१ भवहरा य २ ऩरुुष), 

जचतिनभा य नसन्त्धरुीभा एक-एक जना, भकिानऩयुभा ८ जना ( ६ जनाको ऩवहचान हेटौडा जथथत प्रदेश 
जनथिाथ्म प्रमोगशाराभा य दईु जनाको ऩवहचान टेकु जथथत याविम जनथिाथ्म प्रमोगशाराभा बएको), य 
नसन्त्धऩुाल्चोकभा २१ जनाभा नमाॉ सॊिभण देखा ऩयेको छ। मसयी आज कुर ३७ जनाभा नमाॉ सॊिभण 
देखा ऩयेको छ । सफैको थिाथ्म अिथथा साभान्त्म यहेको छ। सॊिनभत हनुबुएका ब्मजिहरुको सम्ऩकक भा 
यहेका ब्मजिहरुको खोजज (Contact tracing) य ऩथृकीकयण गने कामक सम्फजन्त्धत जजल्राहरुका थथनीम 
ननकाम य थिाथ्म कामाकरमको सभन्त्िमभा द्रतुगनतभा बईयहेको छ।  

 

 काठभाडौँ, बिऩयु, रनरतऩयु य  जचतिन रगाएत विनबन्न जजल्राभा बएका कोनबड-१९ सॊिनभतहरुको 
सम्फजन्त्धत जजल्राको थिाथ्म कामाकरम, थथानीम नगयऩानरका, गाउॉऩानरका, य भहानगयऩानरकाफाट 
सॊिनभतको सम्ऩकक भा आएका व्मजिको खोजी (Contact tracing), सम्ऩवकक तहरुको परो-अऩ ननयन्त्तय रुऩभा 
बईयहेको छ । 

२) भहाभायीको हारको अिथथा्- 
 नेऩारभा हार सम्भभा जम्भा ८२७४ जनाभा सॊिभण देजखएकोभा ऩनछल्रो अऩडेट अनसुाय फागभती प्रदेशभा 

सॊिनभतको सॊख्मा जम्भा २८१ जना छ ।सॊिनभतभा करयफ दईुनतहाई ऩरुुष यहेका छन ्बन े२१ देजख ३० 
फषक सभहुका ऩरुुषहरुको फाहलु्मता यहेको छ ।त्मथतै  भवहराभा ऩनन सॊिनभत भवहरा भध्म २१ देजख ३० 
फषकको सभहुभा फडी देजखएको छ । जम्भा सॊिनभत भध्म ५० जना ननको बई नडथचाजक बईसकेको अिथथा 
छ (HEOC को २०७७/०३/०३ को त्माॊक अनसुाय नडथचाजक बएकाको विियण याजखएको) ।  

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरु भध्मे ४ जनाको दखुद् भतृ्म ुबएको छ । भतृकप्रनत हार्दकक श्रद्धाञ्जरी व्मि 
गनक चाहन्त्छौ । 

 

३) कोयोना बाइयस (कोनबड-19) योकथाभ, ननमन्त्रण तथा प्रनतकामक सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन्- 

 आज नभनत २०७७।०३।०५ गते फेरकुा ५:०० फजे सम्भभा फागभती प्रदेश अन्त्तगकत  कोनबड-19 को 
योकथाभ, ननमन्त्रण य उऩचाय सम्फन्त्धी बएका गनतविनधहरूको विियण ननम्न फभोजजभ यहेको छ। आज 
हेटौडा जथथत प्रदेश प्रमोगशाराभा कोनबड-१९ ऩयीऺणको रानग ४७१ िटा नभनुा (थिाफ) प्राप्त बएको नथमो 
। आज ऩरयऺण गरयएकोभा यौतहट याजऩयुको  ५ िटाको ननतजा ऩोजजवटब आएको छ । आज जम्भा 
६१८ िटा थिाफ को ऩरयऺण  बमो बने फाॉकी ३५५ नभनुा (थिाफ)  ऩरयऺण हनु ेिभभा छ ।  



 आजसम्भ हेटौडाजथथत प्रदेश प्रमोगशाराभा कोनबड-१९ ऩयीऺणको रानग ५३२८ िटा नभनुा प्राप्त बएको छ। 

 मसको अनतरयि हारसम्भ मस प्रदेशभा २९३४३ RDT ऩयीऺण गरयएकोभा ६५४ िटाभा ऩोजजवटब देजखएको छ । 

 

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

जिल्रा 

क्वायेन्टाईन होभ 
क्िायेन्त्टा
इनभा 
यहेका 

आइसोरेसन RDT किटफाट गरयएिो ऩरयक्षण 
(RT-PCR) ऩरयक्षण 
सम्फन्धी वववयण  

फेड 
फसे
का 

फेड 
फसे
का 

िम्भा नेगेटटब ऩोिेटटब 
िम्भा संिलरत 
स्वाफ  संख्मा 

ऩोिेटटब िैकपमत 

काठभाण्डौ 1351 139 27 256 9 9576 9280 296 3716 30 (+10) 

रनरतऩयु 137 17 6 124 27 2458 2445 13 1958 4 (+1) 

बिऩयु 313 39 21 42 0 1853 1845 8 1511 4 (+5) 

यसिुा 277 13 0 35 0 501 490 11 32 0   

निुाकोट 1197 429 283 16 11 2396 2318 78 480 15   

धार्दङ 1180 287 456 100 86 2558 2436 122 797 88 (+6) 

जचतिन 2465 641 0 302 29 1357 1342 15 2181 38 (+2) 

नसन्त्धरुी 429 95 114 32 4 1157 1124 33 474 4 (+3) 

भकिानऩयु 352 91 280 35 1 1709 1692 17 788 10 (+4) 

याभेछाऩ 331 92 6 71 17 862 856 6 339 19 (+3) 

दोरखा 1185 223 1 41 0 1377 1371 6 188 0 (+2) 

काभ्र े 807 87 66 13 0 2243 2205 38 416 0 (+6) 

नसन्त्धऩुाल्चोक 643 117 81 38 6 1296 1285 11 544 23 (+4) 

िम्भा 10667 2270 1341 1105 190 29343 28689 654 13424 235 (+46) 

+ सम्फजन्त्धत जजल्राबन्त्दा अन्त्मरफाट प्राप्त विियण अनसुाय 

 

५) फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण:- 

ि .
स.  

जजल्रा कोनबड-१९ सॊिनभतको सॊख्मा अन्त्म विियण 
जम्भा उऩचाययत नडथचाजक बएका 

१ काठभाण्डौ ४०    
२ जचतिन  ४०   २०७७/०२/२७ भा १ जनाको भतृ्म ु
३ बिऩयु ९    
४ धार्दङ ९४    
५ भकिानऩयु १४    
६ काभ्र े ६    
७ नसन्त्धऩुाल्चोक २७   २०७७ /०२/ ०३ भा १ जनाको भतृ्म ु 
८ रनरतऩयु ५   २०७७/०२/१४ भा १ जनाको भतृ्म ु
९ नसन्त्धरुी ७    
१० याभेछाऩ २२    
११ निुाकोट १५    
१२ दोरखा २   २०७७ /०२/ २१ भा १ जनाको भतृ्म ु 
 जम्भा २८१ २३१ ५० ४ भतृ्म ु
स्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; HEOC (२०७७/०३/०५);थिाथ्म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपॊ ग (२०७७/०३/०५) 
 



 

 

६) टेजक्नकर अऩडेट:- 
 

 कोनबड-१९ का प्राविनधक भागकदशकन य थऩ जानकायीका  रानग ननम्न उल्रेजखत िेफ ऩेज हेनकको रानग हार्दकक 
अनयुोध छ। 

कोनबड-१९ योग फाट फचौं य फचाऔ ॊ   https://nheicc.gov.np/corona-virus-health-message/ 

कोनबड-१९ फाये जानकायी याखौं http://mosd.p3.gov.np/content/370/2020/65019532/ 

http://mosd.p3.gov.np/content/364/2020/33319866/ 

अपिाहको ऩनछ नरागौँ ,सही जानकायी याखौं http://mosd.p3.gov.np/content/368/2020/53726937/ 

आय वट.डी.(RDT) य ऩी.आय.नस. (PCR) 

सम्फन्त्धी जानकायी 

http://mosd.p3.gov.np/content/363/2020/62906522/ 

प्राम सोनधने प्रश्न य नतनका उत्तयहरु http://mosd.p3.gov.np/content/369/2020/97524448/ 

हारको जथथनत य य प्राविनधक भागकदशकनका रानग https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-

covid-19/ 

अन्त्म थऩ जानकायीको रानग https://covid19.mohp.gov.np/; heoc.mohp.gov.np/; 

edcd.gov.np/ 

 

 

 विनबन्न अध्ममन य अनसुन्त्धानको त्माॊकभा आधरयत बएय ऩरयभाजजकत गयेको कोनबड-१९ को याविम ऩरयऺण 

ननदेजशकारे कोनबड-१९ ऩरयऺणको रानग ननम्न फभोजजभको प्राथनभकता तोकेको छ । सो अनसुाय कामक गनक 

सम्फजन्त्धत सफै ननकामहरु य आभजनसभदुामहरुभा हार्दकक अनयुोध गरयन्त्छ । 

ऩवहरो प्राथनभकता - 

क) सॊिभणको जोजखभ उच्च यहेका सफै शॊकाथऩद केसहरु (धेयै वहॊडडुर गरययहने, विदेशफाट िा सॊिभण उच्च 

रुऩभा पैनरएको थथानफाट पवकक एका) 

ख) सॊिनभत व्मजिहरुसॉग सम्ऩकक भा आएका व्मजि 

https://nheicc.gov.np/corona-virus-health-message/
http://mosd.p3.gov.np/content/370/2020/65019532/
http://mosd.p3.gov.np/content/364/2020/33319866/
http://mosd.p3.gov.np/content/368/2020/53726937/
http://mosd.p3.gov.np/content/363/2020/62906522/
http://mosd.p3.gov.np/content/369/2020/97524448/
https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-covid-19/
https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-covid-19/
https://covid19.mohp.gov.np/
http://heoc.mohp.gov.np/
http://edcd.gov.np/


दोस्रो प्राथनभकता - 

क) अग्रऩजतिभा यहेय काभ गने थिाथ्मकभी (डाक्टय, नसक, प्रमोगशाराकभी, ऩायाभेनडक्स) य सहमोगी थटाप   

( एम्फरेुन्त्स चारक, थिाथ्म सॊथथाका सहमोगी थटाप) 

ख) सॊिेदनशीर कामकभा खवटएका जनशजि (सयुऺाकभी, पोहोयभैरा व्मिथथाऩनभा खवटएका जनशजि) 

ग) कोनबड-१९ को शॊका गरयएका नफयाभी जसराई आकजथभक भेनडकर य सजजककर सेिाको आिश्मक छ 

घ) शॊकाथऩद नफयाभी जसको ननतजा प्रनतकुर हनु सक्दछ  (ऩयुानो योग बएका, िृद्ध)  

तेस्रो प्राथनभकता - 

क) सॊिनभतको सॊख्मा तीव्र रुऩभा फवढयहेको सभदुामका फानसन्त्दा 

ख) कोनबड-१९ का रऺण बएको तय भानथ उल्रेजखत सभहुभा नऩने 

प्राथनभकताभा नऩने सभहु - 

क) कोनबड-१९ का रऺण नबएका , सिनभत व्मजिसॉग सम्ऩकक भा नआएका य विदेशफाट िा सॊिभण उच्च 

रुऩभा पैनरएको थथानफाट नपवकक एका व्मजि 

ख) आपै जाॉच गनक इच्छुक व्मजि 

 

७) आभ जनसभदुामराई अनयुोध य सझुािहरु्- 

हार विश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको कोनबड-१९ योगफाट फच्न आिश्मक सािधानी अऩनाएय एक जजम्भेिाय 

नागरयकको कतकव्म ननबाउन ुहाभी सफैको दावमत्ि हो तसथक रकडाउनको ऩारना गयौं, साभाजजक दयुी कामभ गयौं य 

सॊिभणफाट आपु ऩनन फचौं, अरुराई ऩनन फचाऔ ॊ। 

 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाफ य सहमोगको अऩेऺा गदकछौं। 

धन्त्मिाद ! 
प्रििा (कोनबड-19) 

डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 


