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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०५/०५ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 
 भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु 

 

 मस प्रदेशभा आज काठभाण्डौभा १४२, रनरतऩयुभा २५, बक्तऩयुभा १५, निुाकोटभा २, धाददङभा १, दोरखाभा 
१, जचतिनभा २३,नसन्त्धरुीभा ८, यसिुा १, य भकिानऩयुभा ३२ गयी जम्भा २५० 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, बक्तऩयु य रनरतऩयु हकभा इवऩडेनभमोरोजी तथा योग 
ननमन्त्रण भहाशाखा सभेतको सभन्त्िमभा) कामा बईयहेको छ । 

 आज काठभाण्डौकी ७६ िर्षीम भवहरा (उहाॉ ज्िोयो, ननभोननमा तथा स्िास-प्रस्िासरे नफयाभी हनुहुनु्त््मो), जचतिनकी 
६३ िर्षीम भवहरा (उहाॉरे ऺम योग, सेप्सीस, भौगौराको नफयाभी हनुहुनु्त््मो), दोरखाकी ३० िर्षीम भवहरा (उहाॉ 
ऩाठेघयको  ट्यभुयको नफयाभी हनुहुनु्त््मो) य रनरतऩयुको ८६ िर्षीम ऩरुुर्ष (उहाॉ ज्िोयो, खोकी, ननभोननमा तथा 
स्िास-प्रस्िासको  नफयाभी  हनुहुनु्त््मो)को दखुद् भौत्म ुबएको छ ।उहाॉहरुको दखुद् ननधानप्रनत साभाजजक विकास 
भन्त्रारम हाददाक सभिेदना व्मक्त गदाछ । 

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण 

 

 हारसम्भको त्माॊकभा मस प्रदेशभा देशको कुर सॊिभणको करयफ १३ प्रनतशत (१३.२३%) यहेको छ बने 
भौत्मकुो अनऩुात मस प्रदेशभा तरुनात्भक रुऩभा फढी यहेको छ य भौत्म ुहनुभेा अन्त्म जजणा योगहरुको सहरुग्णता 
देजखएको छ। भानथको त्मरे हारको भहाभायीभा जेष्ठ नागरयक तथा अन्त्म जजणा योगको सहरुग्णता बएको 
व्मजक्तहरुरे कोनबड-१९ फाट फच्नको रानग विशरे्ष सािधानी अऩनाउनऩुने देजखएको छ । 

 मस प्रदेशभा ऩनछल्रा ददनभा सॊिनभतको सॊख्मा तीव्र रुऩभा फढेको हनुारे हार उऩचाययत नफयाभीको सॊख्मा ननको 
बएका बन्त्दा तरुनात्भक रुऩभा फढी देजखएको हो । 
 

विियण नऩेार फागभती प्रदेश 

सॊिभण देजखएको (PCR)  ३०४८३ (१००%)  ४०३४ (१००%) 

ननको बएको १८२१४ (५९.७५%)  ७३४ (१८.१९)* 

उऩचाययत  १२१३२(३९.७९%)  ३२७१(८१.०८%)* 
भौत्म ुबएको  १३७ (०.४६%)  २९(०.७३%)* 

श्रोत : साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपङ २०७७/०५/०५ 

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



 

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

 

 हार सम्भ फागभती प्रदेशभा ९९०४ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गयेकोभा अवहरे ११०५ जना फस्दै 
आउनबुएको य १२३९ जना अवहरे होभ क्िायेन्त्टाईनभा फस्दै आउनबुएको छ। मस प्रदेशभा २४२५ िटा 
आइसोरेशन फेड तमायी अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे १७५४ जना फस्दै आउनबुएको छ। आजको नभती 
सम्भको विियण अनसुाय ३७३९६ जनाको आय डी टी ऩरयऺण गरयएकोभा ९०८ जनाको ऩोजजवटब आएको छ य 
५०८१३ 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 ऩोजेवटब 

जम्भा 
सॊकनरत 

स्िाफ सॊख्मा 

आजको 
नमाॉ 

सॊिभण  

जम्भा 
ऩोजेवटब 

काठभाण्डौ 1050 394 340 1123 1207 10860 10528 332 20871 142 2295 

रनरतऩयु 371 31 80 221 178 4630 4575 55 2545 25 392 

बक्तऩयु 313 13 165 121 57 2396 2376 20 4226 15 193 

यसिुा 288 12 0 35 0 698 686 12 375  1 14 

निुाकोट 1177 8 7 40 17 3292 3102 190 2370 2 75 

धाददङ 315 32 21 62 11 3135 2990 145 1916 1 170 

जचतिन 2465 202 144 355 85 1838 1823 15 6737 23 314 

नसन्त्धरुी 392 69 0 43 18 1230 1196 34 1984 8 62 

भकिानऩयु 407 75 284 177 80 1939 1919 20 3944 32 260 

याभेछाऩ 500 65 0 104 9 892 884 8 499   54 

दोरखा 986 62 2 27 0 1746 1732 14 977 1 30 

काभ्रऩेरान्त्चोक 851 85 112 56 87 3282 3232 50 1693  86 

नसन्त्धऩुाल्चोक 789 57 84 61 5 1458 1445 13 2676  89 

जम्मा 9904 1105 1239 2425 1754 37396 36488 908 50813 250 4034 

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 

१८५६३ ३४५ ८३ ३९ ४४ १२७३ 

वहजो ऩरयऺण हनुे िभभा यहेको य आज ऩरयऺण बइसकेको स्िाफ (नभनुा) भध्मे  ७ जना नसन्त्धरुी, ३२ जना  
भकिानऩयुको ननतजा ऩोजजवटब आएको छ । 

 

 

 



 

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

मस प्रदेशभा ऩरुुर्षहरुभा भवहराको तरुनाभा फवढ सॊिभण देजखएको छ। 

 
स्रोत: EWARS, इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०५/०५ 

 

 

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

मस प्रदेशभा सॊिनभतहरु अनधकाॊश ऩरुुर्ष त्मस्तै २१ देजख ५० िर्षाका भवहरा तथा ऩरुुर्षहरु यहेका छन।् 

 
स्रोत: EWARS, इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा, २०७७/०५/०५ 

 

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

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

-नऩेार सयकाय गौह 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. ऩरुुर्षोतभ याज सेढाई 

ऩरुुर्ष 
६०.८% 

भवहरा 
३९.२% 
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