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नेपाल सरकार  

स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय 

कोभिड-१९ को राष्ट्रिय अद्यावभिक ष्ट्रववरण 

(COVID-19 National Update) 
भिभि: २०७७ िदौ २३ गिे  

 
 

 

 

१.  ष्ट्रवश्विा कोभिड-१९ को अवस्था 
 

 संक्रभिि िएकाको संख्या २ करोड ७४ लाख ९२ हजार ९ सय ८२ 

ितृ्य ुिएकाको संख्या ८ लाख ९६ हजार ९ सय २६ 

भनको िएकाको संख्या १ करोड ९५ लाख ९२ हजार 2 सय ८० 

 

२. नेपालको अवस्था 
भनको हनुिएकाको जम्िा संख्या ३2,९६४ 

सकृय संक्रभिि संख्या १४,८६८ 

होिआइशोलेशनिा रहन ुिएकाको संख्या ६,८१५ 

संस्थागि आइशोलेशनिा रहन ुिएकाको संख्या ८,०५३ 

गि २४ घण्टािा भडस्चाजज हनुहुनुेहरूको संख्या 2,२८७ 

कोरोना जजिेर भडस्चाजज हनु ुिएकाको प्रभिशि ६८.५% 

आजसम्ि RT-PCR पररक्षणको संख्या ७,८८,१७४ 

आज गररएको RT-PCR पररक्षण संख्या १०,६११ 

क्वारेन्त्टाइनिा रहनहुनुहेरूको संख्या ५,३१० 

 
 

  

१६९ औ ं
भिभडया भिष्ट्र ंग 
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३. प्रदेश अनसुार सकृय संक्रभििहरूको संख्या यस प्रकार रहेको छ : 
प्रदेश  संस्थागि आइसोलेशनिा 

रहनिुएका  संख्या 
होि आइशोलेशनिा रहन ु

िएकाको संख्या 
प्रदेश १ 664 840 

प्रदेश २ 353 2500 

बागििी 4353 2429 

गण्डकी 757 100 

प्रदेश ५ 890 784 

कणाजली 306 40 

सदुरुपजिि 730 122 

जम्िा 8053 6815 
 

४.  दईुवटा कल सेन्त्टरबाट १ हजार ३ सय ८० जना व्यजिहरूले सेवा 
प्राप्त गनुज िएको छ l 
 

५. हाम्रो स्वास््य एजललकेशन 

• नेपाल सरकार स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय को िोबाइल  एलस  हाम्रो स्वास््य 
डाउन्त्लोड़ गनेको संख्या १ लाख ७६ हजार ६१० रहेको छ ।यस एलस गूगल र 
एलपल स्टोर दबैुिा उपलब्ि छ , यस एलपस िा ज ि कोभिड  १९ सम्बजन्त्ि सम्पूणज 
जानकारी प्राप्त गनज सक्नहुनु्त्छ 

• यसै एलस िा ज ि आफ्नो स्व िलुयांकन गरेर हािीलाई सहयोग गनुजहनुे सबैलाई 
िन्त्यबाद ददन चाहन्त्छौ,आज हािीलाई  १९० जनाले आफ्नो स्व िूलयांकन  गरेर 
सहयोग गनुजिएको छ , र यस स्व िूलयांकनका आिारिा रेड जोन िा आज १ जना 
हनुहुनु्त्छ र उहा िनगडीबाट हनुहुनु्त्छ । उहाहरुलाई हाम्रो इष्ट्रपयोडीयोिोलोजी िथा 
रोग भनयन्त्रण िहाशाखा  देजख आवस्यक सहयोग गरररहन ुिएको छ ।यस संगै 
जम्िा स्व िलुयांकन गररएको संख्या जम्िा ७९,४५० र रेड जोन िा रहेको संख्या 
५९१ ।  

• हाम्रो वेबसाईड www.covid19.mohp.gov.np  हेने को संख्या  ३५  लाख 
५,२६८  रहेको छ , हाम्रो िाईबर ग्रपु िा जोभडने जम्िा सदस्य संख्या ४ लाख 
७४  हजार ३१० रहेको छ ।    
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६.  प्रदेश िथा जजलला अनसुार RT-PCR पोजेष्ट्रटि पररक्षणको नभिजा यस 
प्रकार रहेको छ । 

क्र.सं. प्रदेशहरू जजलला िष्ट्रहला परुुष जम्िा 
१ 

प्रदेश १ 

इलाि 1 
 

1 

२ उदयपरु 
 

2 2 

३ ओखलढंुगा 3 10 13 

४ झापा 7 9 16 

५ िोरङ 23 28 51 

६ सनुसरी 16 22 38 

७ 

प्रदेश २ 

िनषुा 4 29 33 

८ पसाज 6 8 14 

९ बारा 4 8 12 

१० िहोत्तरी 
 

4 4 

११ रौिहट 1 7 8 

१२ सप्तरी 4 14 18 

१३ सलाजही 1 5 6 

१४ भसराहा 
 

4 4 

१५ 

बाग्ििी 

काठिाण्डौ 101 199 300 

१६ काभ्रपेलान्त्चोक 1 1 2 

१७ जचिवन 12 8 20 

१८ दोलखा 1 1 2 

१९ िाददङ 1 7 8 

२० नवुाकोट 2 1 3 

२१ ििपरु 26 32 58 

२२ िकवानपरु 7 17 24 

२३ रािेछाप 1 7 8 

२४ लभलिपरु 21 17 38 

२५ भसन्त्िपुालचोक 1 
 

1 

२६ गण्डकी कास्की 21 9 30 
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क्र.सं. प्रदेशहरू जजलला िष्ट्रहला परुुष जम्िा 
२७ गोरखा 5 13 18 

२८ िनहुुँ 2 1 3 

२९ नवलपरासी पवुज 3 4 7 

३० पवजि 
 

1 1 

३१ लिजङु 
 

2 2 

३२ वाग्लङु 7 3 10 

३३ स्याङ्जा 1 
 

1 

३४ 

प्रदेश ५ 

अघाजखाुँची 
 

1 1 

३५ कष्ट्रपलवस्ि ु  1 1 

३६ गलुिी 
 

1 1 

३७ दाङ 1 2 3 

३८ नवलपरासी  1 1 

३९ बददजया 1 6 7 

४० बाुँके 3 2 5 

४१ रुपन्त्देही 5 16 21 

४२ रोलपा 
 

1 1 

४३ 
कणाजली 

दैलेख 1 
 

1 

४४ सखेुि 2 16 18 

४५ 
सदुरुपजस्चि 

कञ्चनपरु 5 4 9 

४६ कैलाली 6 71 77 

आजको जम्िा 307 595 902 

आजसम्िको जम्िा  ४८,१३८ 
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७. प्रादेजशक रूपिा क्वारेनटाईनिा रहेका र भडस्चाजज िएका ष्ट्रववरण   

प्रदेश क्वारेनटाईनिा िएका 
व्यजिहरूको संख्या 

हालसम्िको 
भडस्चाजजको संख्या 

प्रदेश १ 994 2816 

प्रदेश २ 592 9523 

बागििी 452 5004 

गण्डकी 594 1992 

प्रदेश ५ 1046 5751 

कणाजली 524 2398 

सदुरुपजिि 1108 5480 

जम्िा 5310 32964 

 

८. आई.सी.य ुर िेजन्त्टलेटरिा उपचारि ष्ट्रववरण 

प्रदेश 
आई.सी.य ुिा pkrf/t 

संख्या 
Ventilator िा उपचारि 

संख्या 

प्रदेश १ 6  

प्रदेश २ 24  

बागििी 85 22 

गण्डकी 5  

प्रदेश ५ 20 1 

कणाजली 3  

सदुरुपजिि 1  

जम्िा 144 23 
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९. जजललागि पाुँच सयिन्त्दा िाथी उपचारिा रहेका संक्रभििहरू र 
शनु्त्यसंक्रभििहरू िएका ष्ट्रववरण: 

प्रदेश पाुँच सयिन्त्दा िाभथ उपचाराथज 
संक्रभििहरू िएका जजललाहरू 

संक्रभििहरूको शनु्त्य संख्या 
िएका जजललाहरू 

प्रदेश १ िोरंङ | सनुसरी िाललेजुंग 
प्रदेश २ िनषुा | सलाजही   
बागििी काठिाडौँ | लभलिपरु | जचिवन  
गण्डकी  िनाङं, िसु्िांग 
प्रदेश ५ रुपन्त्देही  
कणाजली  डोलपा | िगु ु| हमु्ला 
सदुरुपजिि   

 

 

१०. गि २४ घन्त्टािा भनिनको ष्ट्रववरण  
प्रदेश जजलला िष्ट्रहला (जना) परुूष (जना) 
प्रदेश १  सनुसरी  ७० बषीय परुुष 
प्रदेश २ पसाज  ५४ बषीय परुुष, 

६० बषीय परुुष 
बागििी काठिाडौँ  ८० वष्ट्रषजय िष्ट्रहला ८५ वष्ट्रषजय परुुष 
गण्डकी    
प्रदेश ५ कष्ट्रपलबस्ि ु  ६२ वष्ट्रषजय परुुष 

जम्िा: ६ १ ५ 

➢ आजसम्ि भनिन हनुेको जम्िा संख्यााः ३०६  

➢ हाददजक सिवेदना !  
➢ संक्रभििहनुहेरुबाट ितृ्यकुो प्रभिशििा: ०.६३% 
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११. अनरुोि  
 

kl5Nnf] ;do g]kfndf sf]/f]gf ;+qmldtx¿sf] ;+Vof a9\g' cfkm}df vt/fsf] 

;+s]t xf] . dnfO{ s]lx x'b}g, sf]/f]gf eg]sf] aflx/af6 cfpg]nfO{ x'G5,jf :jf:Yo 

;d:of ePsf jf lb3{ /f]uLnfO{ x'G5, d alnof] 5', dnfO{ s'g} /f]u 5}g / e}xfn] 

klg dnfO{ s]xLvt/f 5}g eGg]vfnsf ;f]rx? Tofuf} . 

sf]/f]gf ;+qmd0fn ]wgL, ul/a a'9f] tGg]/L, s]6fs]l6 5'6\ofpb}g . aflx/af6 

;f]r]h:tf] xfd|f] zl// sf]le8 ;+qmd0f;Fu h'Wg ;Sg] gx'g ;S5 . To;sf/0f 

xfdL ;a} sf]/f]gfsf] ;+qmd0fsf] hf]lvddf 5f}+ .d afx]s c? h;nfO{ klg sf]/f]gf 

efO{/; x'g ;S5 eg]/ z+sf ug]{ / Jojxf/  ug]{ ug'{kb{5 .  cfˆgf] ;fyLefO{, 

cfkmGt / lrghfgsf dflg;df sf]/f]gf efO/; 5}g, pgLx¿;Fu e]6\bf df:s 

nufpg' kb}{g, @ ld6/ b'/L sfod ug{' kb}{g eGg] ;f]rfO{n] 7"nf] vt/f 

lgDTofO/x]sf] x'G5 . To;}n] ;r]t agf} Aojxf/ ;'wf/f} . sf]le8sf] /f]syfd xfd|f] 

Jojxf/df 5 . o;sf] pkrf/ / vf]k ;+;f/d} 5}g\ .  

sf]/f]gf la?4sf] n8fO{df  cu|k+ltdf vl6g] :jf:YosdL{, ;'/IffsdL{  / :jod 

;]jsx¿n] cfˆgf] kl/jf/nfO{ 3/df 5f8]/ xfd|f] ;]jfdf cfxf]/fq vl6g' ePsf] 

5 . o;} qmddf w]/} :jf:YosdL{ / ;'/IffsdL{ ;]jflbg] qmddf g} ;+qmldt 

x'g'k/]sf] 5 . 

o;}u/L xfd|f] ;]jfdf vl6g] :jf:YosdL{ / ;'/IffsdL{ g} ;+qmldtx'b} hfg] xf] eg] 

ef]lnsf lbg xfdLnfO{ ;]jflbg] JolQmx¿sf] g} ;+s6 x'b} hfG5 .To;sf/0f sf]/f]gf 

lj?4sf] o; n8fOdf xfdL ;a} cf cfˆgf] If]qaf6 ;s[o ?kdf h'6f} .  

To;sf/0f sf]/f]gfaf6 aRg :jf:Yotyf hg;+Vof dGqfnon] agfPsf] 

dfkb08x¿ d]/f] nfuL eGg] a'em]/ Aojxf/ u/f}+ .  Ps  csf{ lar slDtdf b'O{ 

ld6/sf] b'/L sfod ug]{, clgjfo{ gfs d'v 5f]lkg] u/L df:ssf] k|of]u ug]{, 

a]nfa]nfdf ;fa'gkfgLn] ldlrldlr @) ;]s]G8;Dd xftw'g] u/f}+, cfjZos geO{ 

3/aflx/ ghfcf}+ .  

 

 

cfkm' arf}, cfˆgf] kl/jf/nfO{ arfcf}+ . ;fdflhs ;befa sfod u/f}+ . 
~~धन्यबाद~~ 


