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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 
नभनत: २०७७/०५/२८ 

(फेरकुा ५:०० फजे) 
 भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु 

 मस प्रदेशभा आज काठभाण्डौभा ४८६, बक्तऩयुभा १०१, धाददङभा ३४, रनरतऩयुभा ३३, जचतिनभा २७, 
भकिानऩयुभा १४, निुाकोटभा ९, काभ्रऩेरान्त्चोकभा ७, याभेछाऩभा २, दोरखाभा १ य नसन्त्धऩुाल्चोकभा १ गयी 
जम्भा ७१५ जनाभा नमाॉ सॊिभण थवऩएको छ । सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाारम, स्थानीम 
भहानगयऩानरका, उऩभहानगयऩानरका, नगयऩानरका, गाउॉऩानरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु 
भापा त सम्ऩका भा आएका व्मजक्तको खोजी ( Contact tracing), सम्ऩवका तहरुको परो-अऩ य अन्त्म व्मिस्थाऩन 
(काठभाण्डौ, बक्तऩयु य रनरतऩयु हकभा इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखाको सभन्त्िमभा) कामा 
बईयहेको छ । 

 

 काठभाण्डौ-६, जोयऩाटी ननिासी ६५ िवषामा भवहराको नभनत २०७७ बाद्र २७ गते याती १०:५७ फजे सशस्त्र 
प्रहयी िर अस्ऩतार, फरम्फभुा ननधन बएको छ । श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई बाद्र १६ गते अस्ऩतार बनाा बएकी 
ननजको बाद्र १४ गते स्िाि नभनुा सॊकरन गयी ऩरयऺण गदाा बाद्र १५ गते कोयोना ऩषु्टी बएको नथमो (ननज 
भगृौरा, भटुु, दभ तथा उच्च यक्तचाऩको सभेत वियाभी यहेको ) । काठभाण्डौ ननिासी ५९ िवषाम ऩरुुषको नभनत 
२०७७ बाद्र २७ गते याती ११:१५ फजे नर.  वि. जशऺण अस्ऩतार, भहायाजगॊजभा ननधन बएको छ । भधभेुह , 

उच्च यक्तचाऩ तथा यक्तअल्ऩता बई बाद्र १९ गते अस्ऩतार बनाा बएका ननजको बाद्र २१ गते कोयोना ऩषु्टी 
बएको नथमो । त्मस्तै काठभाण्डौ ननिासी ७० िवषाम ऩरुुषको नभनत २०७७ बाद्र २७ गते िेरकुा ४:०० फजे 
नर. वि. जशऺण अस्ऩतार, भहायाजगॊजभा ननधन बएको छ । भटुु सम्फन्त्धी सभस्मा बई बाद्र १४ गते अस्ऩतार 
बनाा बएका ननजको बाद्र २६ गते कोयोना ऩषु्टी बएको नथमो । काठभाण्डौ-९ ननिासी ६४ िवषाम ऩरुुषको नभनत 
२०७७ बाद्र २८ गते विहान २:२० फजे नर.  वि. जशऺण अस्ऩतार , भहायाजगॊजभा ननधन बएको छ । 
श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई बाद्र १५ गते अस्ऩतार बनाा बएका ननजको बाद्र १४ गते कोयोना ऩषु्टी बएको नथमो 
(ननज भटुु, भगृौरा तथा उच्च यक्तचाऩका सभेत वियाभी यहेको) । काठभाण्डौ-१६ ,नमाॉफजाय ननिासी ६५ िवषामा 
भवहराको नभनत २०७७ बाद्र २७ गते िेरकुा ७:३० फजे ऩाटन स्िास््म विऻान प्रनतष्ठान , रनरतऩयुभा ननधन 
बएको छ । ज्ियो, खोकी, श्वासप्रश्वासभा सभस्मा तथा ननभोननमा बई बाद्र १५ गते अस्ऩतार बनाा बएका ननजको 
बाद्र १४ गते कोयोना ऩषु्टी बएको नथमो (ननज भनभोहन अस्ऩतारफाट प्रषेण बएको) । काठभाण्डौ-१३,ताहाचर 
ननिासी ५९ िवषाम ऩरुुषको नभनत २०७७ बाद्र २८ गते विहान १० :०० फजे िमोधा अस्ऩतारभा ननधन बएको 
छ । श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई बाद्र २८ गते नै अस्ऩतार आएका ननजको बाद्र २२ गते कोयोना ऩषु्टी बइ घयभै 
आइसोरेशनभा नथए (ननज भटुु तथा भजस्तस्कघातफाट सभेत ग्रनसत यहेको) ।  

 भध्मऩयु नथ भी-५, बक्तऩयु  ननिासी ७२ िवषाम ऩरुुषको नभनत २०७७ बाद्र २६ गते याती ९:४५ फजे ऩाटन 
स्िास््म विऻान प्रनतष्ठान , रनरतऩयुभा ननधन बएको छ । ज्ियो , श्वासप्रश्वासभा सभस्मा बई बाद्र १६ गते 
अस्ऩतार बनाा बएका ननजको बाद्र १७ गते कोयोना ऩषु्टी बएको नथमो (ननज दभ, भधभेुह तथा भगृौराका सभेत 



वियाभी यहेको) । त्मस्तै भध्मऩयु नथभी-७, बक्तऩयु (िोडे) ननिासी ३८ िवषाम  ऩरुुषको नभनत २०७७ बाद्र २७ 
गते विहान ७:४० फजे भेघा अस्ऩतार , रनरतऩयुभा ननधन बएको छ । ननजको बाद्र २५ गते कोयोना ऩषु्टी 
बएको नथमो । नसन्त्धऩुाल्चोक ननिासी ५९ िवषाम ऩरुुषको नभनत २०७७ बाद्र २८ गते विहान १२:३५ फजे नर.  
वि. जशऺण अस्ऩतार, भहायाजगॊजभा ननधन बएको छ । कडा ननभोननमाको सभस्मा बई बाद्र २४ गते अस्ऩतार 
बनाा बएका ननजको बाद्र १७ गते कोयोना ऩषु्टी बएको नथमो ।  उहाॉहरुको दखुद् ननधनभा साभाजजक विकास 
भन्त्रारम हाददाक सभिेदना प्रकट गदाछ । 

 

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण 
 हारसम्भको त्माॊकभा मस प्र देशभा देशको कुर सॊिभणको  २७ प्रनतशत (२७.२७%) 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 । 

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

विियण नेऩार फागभती प्रदेश 

सॊिभण देजखएको (PCR)  ५४१५९ (१००%)  १५३१२ (१००%) 
ननको बएको ३८६९७ (७०.६%)  ७३८४ (४८.२%)* 

उऩचाययत  १५११७ (२८.७%)  ७८२० (५१.१%)* 
भतृ्म ुबएको  ३४५ (०.७%)  १०८ (०.७%)* 

श्रोत: - स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपङ 
२०७७/०५/२८ 

 

- साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती 
प्रदेश; स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 
नभनडमा निवपङ २०७७/०५/२८ 

 

 जजल्रागत क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, आय.डी.वट.(RDT), ऩी.नस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 
 हार सम्भ फागभती प्रदेशभा ८७०४ िटा क्िायेन्त्टाईन फेड ब्मिस्थाऩन गयेकोभा अवहरे ४९४ जना फस्दै 

आउनबुएको य १३०५ जना अवहरे होभ क्िायेन्त्टाईनभा फस्दै आउनबुएको छ । मस प्रदेशभा ३२०९ िटा 
आइसोरेशन फेड तमायी अिस्थाभा यहेको छ जसभा अवहरे ३३७५ जना फस्दै आउनबुएको छ। आजको नभती 
सम्भको विियण अनसुाय ३७४२५ जनाको आय डी टी ऩरयऺण गरयएकोभा ९०८ जनाको ऩोजजवटब आएको छ य 
८०७४८ जनाको वऩ नस आय ऩरयऺण गरयएको छ। 

जजल्रा 
क्िायेन्त्टाईन होभ 

क्िायेन्त्टाइनभा 
यहेका 

आइसोरेसन 
 (RT-PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी विियण 

  

फेड फसेका फेड फसेका* 
जम्भा सॊकनरत 
स्िाफ सॊख्मा 

आजको नमाॉ 
सॊिभण  

जम्भा ऩोजेवटब 

काठभाण्डौ 1050 113 267 1347 2174 26466 486 9593 

रनरतऩयु 371 31 80 289 208 2357 33 1164 

बक्तऩयु 105 6 165 331 140 7295 101 1007 

यसिुा 255 13 0 35 0 826   20 

निुाकोट 953 66 42 40 11 4065 9 122 

धाददङ 315 7 23 112 34 2903 34 323 

जचतिन 2465 64 468 355 547 15779 27 1313 



नसन्त्धरुी 392 18 13 43 2 2607   100 

भकिानऩयु 407 31 4 217 117 7514 14 982 

याभेछाऩ 490 65 49 98 12 1329 2 116 

दोरखा 203 19 4 27 8 2050 1 95 

काभ्रऩेरान्त्चोक 909 39 89 259 118 4020 7 349 

नसन्त्धऩुाल्चोक 789 22 101 56 4 3537 1 128 

जम्मा 8704 494 1305 3209 3375 80748 715 15312 

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

*होभ आइसोरेसनभा यहेका सॊिनभतको विियण सभेत जोनडएको 
 

 

 प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशाराभा बएको वऩ. नस. आय.  ऩयीऺणको विियण 
 

प्रादेजशक जनस्िास््म प्रमोगशाराभा बएको ऩी. सी. आय ऩरयऺणको विियण मस प्रकायको यहेको छ: 
 

प्रमोगशारा हारसम्भ 
प्राप्त स्िाफको 

सॊख्मा 

आज प्राप्त 
स्िाफ 
सॊख्मा 

आज ऩरयऺण 
बएको 

स्िाफको सॊख्मा 

आज ऩरयऺण बएको स्िाफको ननतजा कै 

ऩोजजवटब नेगेवटब 

VBDRTC, हेटौडाजस्थत प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा 

२२३२६ २९८ ९६ ३२ जना: 
भकिानऩयु-१४, परोअऩ-१८ 

६४  

धनुरखेर जस्थत प्रादेजशक 
जनस्िास््म प्रमोगशारा 

४१२६ २७६ ३९४ ५७ जना: 
बक्तऩयु-२०, काभ्रऩेरान्त्चोक-६, 

काठभाण्डौ-३, दोरखा-१, सनुसयी-
१, भहोत्तयी-१, परोअऩ-२५ 

३३७  

 
 

 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, २०७७/०५/२७ 

 

 

 

 

 

ऩरुुष
6५.५% 

भवहरा
3४.५% 



 

 

 

 

 

 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, २०७७/०५/२७ 

 

 

 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/#/ 

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

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

-इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखा: http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-situation-updates 

-विश्व स्िास््म सॊगठन/नेऩार:  https://www.who.int/nepal 

 

 
अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाि य सहमोगको अऩेऺा गदाछौं। 

धन्त्मिाद ! 
 

 

 

 

प्रिक्ता (कोनबड-19) 
डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 
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http://mosd.p3.gov.np/
https://covid19.mohp.gov.np/#/
https://covid19.ndrrma.gov.np/
https://www.ccmc.gov.np/
http://www.edcd.gov.np/news/covid-19-situation-updates
https://www.who.int/nepal

