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स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास््य भनदेशनालय, लमु्बिनी प्रदेशको िाद्र १५ गतेको त्याङ्कका आधारमा 
यस प्रदेशमा कुल ११०००२ जनामा कोभिड-१९ संक्रमण पषु्टि िएको छ। गत हप्ताको तलुनामा यो हप्ता सष्टक्रय 
संक्रभमत १० प्रभतशतले िढेको छ (कुल सष्टक्रय संक्रभमत- १४०८)। त्यस्तै, यो हप्ता रुपन्त्देही (३८२) िाहेकका सिै 
म्जल्लामा २०० िन्त्दा कम सष्टक्रय संक्रभमत रहेका छन।् अम्िल्लो हप्ता जस्तै, गत २४ िण्टामा सिै िन्त्दा धेरै 
रुपन्त्देहीमा, २४ जना नयााँ संक्रभमत थष्टपएका छन।् हालसबम प्रदेशमा २१७७ जनाको मतृ्य ुिएको छ र पभछल्लो 
२४ िण्टामा ३ जना संक्रभमतको मतृ्य ुिएको छ। हाल १६१ जना संक्रभमतहरु प्रदेशका ष्टवभिन्न अस्पतालहरुमा 
उपचाररत छन।्   
 

❖ स्वास््य सेवा ष्टविाग, इष्टपभडभमयोलोजी तथा रोग भनयन्त्रण 
महाशाखाकाले कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो राष्टिय ‘सेरो ष्टप्रभ्यालेन्त्स’ 
सवेक्षणआषाढ २१ देम्ख श्रावण ३० गतेसबम गरेको भथयो र 
सवेक्षणमा ६ मष्टहनािन्त्दा िढी उमेरका व्यम्िहरूिाट संकभलत 
नमनुामध्ये १३ हजार १ सय ६१ जनाको परीक्षण तथा ष्टवश्लषेण 
गदाा ६८.६ प्रभतशत व्यम्िमा कोभिड-१९ को एम्न्त्टिडी देम्खएको 
महाशाखाले जनाएको छ। कोभिड-१९ ष्टवरुद्ध एम्न्त्टिडी देम्खएका 
६८.६ प्रभतशतमध्ये कररि साढे १० प्रभतशतमा खोपले गदाा 
एम्न्त्टिडी देम्खयो िने ५८ प्रभतशतमा आफैं  प्राकृभतक रूपमा 
संक्रभमत िएर भनको िएकाहरु रहेको जनाएको छ। (स्रोत: 
काम्न्त्तपरु दैभनक, िाद्र १४, २०७८)   

❖ कोरोना महामारीका समयमा कोभिड र ननकोभिड सेवा प्रवाहलाई 
प्रिावकारी िनाउाँन स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयका 
प्रमखु ष्टवशेषज्ञ डा. ददपेन्त्द्ररमण भसंहको संयोजत्वमा १५ सदस्यीय 
ष्टवज्ञ सभमभत गठन गरेको छ। जारी महामारी र सबिाष्टवत तेस्रो 
लहरमा कोभिड भनयन्त्रणलाई प्रिावकारी पानाका लाभग जनस्वास््य र 
म्ललभनकल ष्टवशेषज्ञसमेत सम्बमभलत उच्चस्तरीय सभमभत गठन गररएको हो। ष्टवज्ञ सभमभतलाई कोरोना भनयन्त्रणका 
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लाभग प्रयोग िएका रणनीभत, कायाादेश, भनदेम्शका, कायाष्टवभध, मापदण्डको मलु्यांकन गरी पररमाजान सझुावदेम्ख 
उपचार अवस्थाको अनगुमन, औषभध उपकरणको सममु्चत प्रयोगको अनगुमन समेत गने अभधकार ददइएको छ। 

(स्रोत: हेल्थ पोस्ट, िाद्र १४, २०७८) 
https://www.healthpostnepal.com/2021/08/30/45788/        

❖ म्शक्षा, ष्टवज्ञान तथा प्रष्टवभध मन्त्रालयले िाद्र १० गते ष्टवज्ञभप्त जारी गदै कक्षा १२ र सोिन्त्दा माभथका ष्टवभिन्न 
तहका परीक्षामा सहिागी हनुे ष्टवद्याथीका लाभग कोभिड–१९ ष्टवरुद्धको खोप उपलब्ध गराइएको जानकारी 
ददएको छ। मन्त्रालयले अठार वषा वा सोिन्त्दा िढी उमेर समूहका सिै परीक्षाथीले राष्टिय परीक्षा िोडा, प्राष्टवभधक 
म्शक्षा तथा व्यावसाष्टयक ताभलम पररषद्, ष्टवभिन्न ष्टवश्वष्टवद्यालय तथा प्रभतष्ठानिाट उपलब्ध गराइएको प्रवेशपरसष्टहत 
तोष्टकएको खोप केन्त्द्रिाट खोप सेवा भलन र ष्टवद्याथीलाई खोप लगाउन आवश्यक सहयोग गना हनु शैम्क्षक र 
स्वास््य संस्थालाई अनरुोध गरेको छ। (स्रोत: नागररक दैभनक, िाद्र १०, २०७८) 
https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/608641-1629989731.html     

❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १२ देम्ख १८ िषा उमेरसमूहका िालिाभलकाका लाभग पौषसबममा 
फाइजरको खोप आइसलने जनाएको छ। त्यसैगरी, मन्त्रालयले यस अम्ि िालिाभलकाका लाभग ४० लाख 
मोडानाको खोपका लाभग सबझौता िइसकेको र यसका लाभग ष्टवश्व िैंकले पैसा ििुानी गररसकेको जनाएको छ। 
(स्रोत: हेल्थ पोस्ट, िाद्र १५, २०७८)  

 

❖ ष्टवश्व स्वास््य संगठनले ग्लोिल सोभलडाररटी प्लस ट्रायल कायाक्रम अन्त्तगात प्रयोगमै आइरहेका तीन वटा औषभध 
कोरोना संक्रभमतका लाभग परीक्षणका रुपमा प्रयोग गने तयारी गरेको जनाएको छ। उपचारका लाभग ष्टवज्ञहरुको 
टोलीले आष्टटासनुेट, इमाभतभनि र इम्न्त्फम्लसबयाि औषभध छानेका हनु।् आष्टटासनुेट गबिीर मलेररयाका भिरामीलाई 
प्रयोग गने गररएको छ िने इमाभतभनि लयान्त्सर र इम्न्त्फम्लसबयाि औषधी क्रोहोन्त्स भडम्जज, रुमेष्टटक आथाराइष्टटस 
र इबयनु भसस्टम भडसअ्डारका लाभग प्रयोग गने गररएको छ। यस कायाक्रममा हजारौं अनसुन्त्धानकताा, ५२ वटा 
देशका ६०० िन्त्दा िष्टढ अस्पतालहरु संलग्न िएको र उि औषभध ट्रायलका लाभग उत्पादकहरुले अनदुानमा 
ददएको िताईएको छ। (हेल्थ पोस्ट , िाद्र १५, २०७८)  

 https://www.healthpostnepal.com/2021/08/31/45856/  
 

प्रादेम्शक खिरहरु  

❖ कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको सरुुवाती िेला ‘हटस्पट’ िनेको िााँकेमा अष्टहले पनुः संक्रमण दर फैभलाँदै गएको 
म्जल्ला स्वास््य कायालयले जनाएको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण पूणा रुपले भनयन्त्रणमा नआउाँदै संक्रमण िढ्न 
थालेको छ।  म्जल्लामा कोभिड-१९ संक्रभमतले अस्पतालका शैय्या िरराँदै गएका छन।् नेपालन्त्जम्स्थत िेरी 
अस्पतालमा उपचारका लाभग आउने संक्रभमतको सं्या दैभनक रुपमा िष्टढरहेको छ। अस्पतालमा आउन े
संक्रभमतहरु अभधकासं गबिीर खालका र उपचारकै क्रममा मतृ्य ुहनुे गरेको स्वास््यकमीले िताएका छन।् 
(स्रोत: नागररक दैभनक, िाद्र ६, २०७८) 

https://www.healthpostnepal.com/2021/08/30/45788/
https://www.healthpostnepal.com/2021/08/30/45788/
https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/608641-1629989731.html
https://www.healthpostnepal.com/2021/08/31/45856/
https://www.healthpostnepal.com/2021/08/31/45856/
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अन्त्तरााष्टिय ष्टवषयिस्तहुरु  

❖ ष्टवश्व स्वास््य संगठनका प्रमखु वैज्ञाभनक डा. सौबया स्वभमनाथनले िारत कोभिड-१९ को स्थाभनक संक्रमणको 
(इन्त्डेभमक) अवस्थामा पगेुको हनु सलने िताएकी छन।् िारतमा कोभिड-१९ को दैभनक संक्रभमतको सं्या 
अष्टप्रल मष्टहनामा चार लाख रहेकोमा गतहप्ता २५,००० मा झरेको छ। अष्टहले िारतमा कोभिड-१९ को 
संक्रमणमा कभम आएको र भनषेधाज्ञाहरु खकुुलो पाररएको छ। उनले यही अवस्थालाई मध्यनजर गदै यस्तो 
िनाई राखेकी हनु।् तर ष्टवज्ञहरु भनरन्त्तर रुपमा सावधानीको लाभग सझुाव ददईरहेका छन ्र तेस्रो लहरको 
सबिावना अझै रहेको जनाएका छन।् नयााँ िेररयन्त्टको जोम्खम तथा िारतको ष्टवशाल जनसङ्ख्यालाई 
मध्यनजर गदाा, अष्टहले नै स्थाभनक संक्रमणको अवस्था सांम्चकै हो वा होइन िने्न प्रश्न कायम रहेको िताईएको 
छ। (स्रोत: िीिीसी न्त्यूज, २६ अगि, २०२१) https://www.bbc.com/news/world-asia-india-

58302480  

❖ अस्टे्रभलयामा कोभिड-१९ को डेल्टा िेररयन्त्टको सङ्खक्रमण िढे संगै त्यहााँका आददवासी समदुायहरुमा पभन 
पष्टहलो पटक संक्रमण देम्खन थालेको स्थानीय म्चष्टकत्सकले िताएका छन।् न्त्यू साउथ वेल्स नम्जकको कररि 
७५० जनसङ्ख्या रहेको दगुाम आददवासी िस्ती, ष्टवल्काभनयामा ६० जना िन्त्दा िढी कोभिड-१९ संक्रभमत 
िएका छन।् यो त्याङ्कले यी आददवासी िस्तीहरु कोभिड-१९ को अभत जोम्खममा रहेको देखाएको छ। 
आददवासी समदुायमा कोभिड-१९ को पूवा तयारी निएको, समदुायमा अवम्स्थत अस्पताल तथा स्वास््य 
संस्थामा कोभिड-१९ प्रभतकायाका लाभग आवश्यक पयााप्त स्वास््य सभुिधा र स्वास््यकमीहरु निएको र 
कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोप लगाउने सङ्ख्याको कभमले गदाा पभन यो समदुाय संक्रमणको उच्च जोम्खममा 
रहेको स्वास््यकमीले िताएका छन।् (स्रोत: िीिीसी न्त्यूज, अगस्ट ३१, २०२१) 
https://www.bbc.com/news/world-australia-58380827      

 

कोभिड-१९ खोप सबिम्न्त्ध जानकारी   
❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समदुाय स्तरमा कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको बयाद सष्टकएको खोपको प्रयोग 

िइरहेको अफवाह फैभलएको प्रभत ध्यानाकषाण िएको जनाएको छ। मन्त्रालयले िाद्र ११ गते एक सूचना जारी 
गदै बयाद सष्टकएका कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोपको प्रयोग नगररएको स्पि पारेको छ। (स्रोत: नागररक दैभनक, 
िाद्र ११ २०७८) https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/609571-1630074091.html   

❖ िारतको औषभध भनयामक भनकायले आपत्कालीन प्रयोगका लाभग कोभिड-१९ ष्टवरुद्ध भनभमात ष्टवश्वको पष्टहलो 
डीएनए खोपलाई स्वीकृभत प्रदान गरेको छ। तीन मारा ददनपुने जाईकोि-डी (ZyCoV-D) नामक उि खोप 
भलएका ६६ प्रभतशत माभनसमा लक्षणयिु सङ्खक्रमण हनु नपाएको खोप उत्पादन गने कबपनी लयाभडला 
हेल्थकेयरले गरेको एउटा अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ। उि कबपनीले प्रत्येक वषा एक करोड २० लाख 
मारा खोप उत्पादन गने योजना िनाएको छ। यो िारतमै भनभमात दोस्रो कोभिड खोप हो। (स्रोत : िीिीसी 
नेपाली न्त्यूज, अगस्ट २१, २०२१) bbc.com/nepali/news-58290363    

 

 

कोभिड-१९ र प्राकृभतक प्रकोप 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58302480
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58302480
https://www.bbc.com/news/world-australia-58380827
https://www.bbc.com/news/world-australia-58380827
https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/609571-1630074091.html
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❖ केष्टह ददन देम्ख परेको अष्टवरल वषााका कारण यस प्रदेशका रुपन्त्देही, कष्टपलवस्त,ु नवलपरासी (ससु्ता िदािाट 
पम्िम), अिााखााँची, िददाया, गलु्मी र पाल्पा म्जल्ला िढी प्रिाष्टवत िएका छन।् अष्टवरल वषााका कारण रुपन्त्देही, 
कष्टपलवस्त ुर नवलपरासीका ष्टवभिन्न ठाउाँ डुिानमा परेका छन।् कभतपय स्थानमा पष्टहरोले सडक अवरुद्ध गरेको 
छ। मौसमी पूवाानमुान महाशाखाले श्रावण अम्न्त्तम साता जारी गरेको िलेुष्टटनमा प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, िागमती 
प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लमु्बिनी प्रदेश र सदूुरपम्िम प्रदेशका ष्टवभिन्न स्थानहरुमा िारी वषााको सबिावना रहेको र 
पहाडी ििूागमा िकू्षय, पष्टहरो तथा गेग्रान िहावको जोम्खम समेत रहेकाले सतका ता अपनाउन अनरुोध गररएको 
भथयो। (स्रोत: िटुवल टुडे र लमु्बिनी टाइबस, िाद्र ११, २०७८) 
https://www.lumbinitimes.com/samacara/12329   
 

❖ रुपन्त्देहीको िटुवल उपमहानगरपाभलका–३ म्स्थत ज्योभतनगरमा २३ वषापभछ चरेु पहाडको पष्टहरो झरेर भसङ्गो 
िस्ती नै प्रिाष्टवत पारेको छ। दईु ददनदेम्ख परेको लगातारको वषााका कारण िाद्र १३ गते भिहानदेम्ख 
िस्तीमाभथ रहेको चरेु पहाडिाट खसेको पष्टहराले त्यस के्षरका तीन दजानिन्त्दा िढी िरमा क्षभत िएको 
छ। वषााका कारण सोमिार थप सात िरमा क्षभत पगेुको इलाका प्रहरी कायाालय िटुवलले जनाएको छ। चरेु 
पहाडिाट झरेको लेदोसष्टहतको पष्टहरो त्यस के्षरका अन्त्य धेरै िरमा पसेर क्षभत प¥ुयाएको प्रहरीले जनाएको 
छ। (स्रोत: लमु्बिनी टाइबस, िाद्र १४, २०७८) https://www.lumbinitimes.com/special/12526  
 

❖ गलु्मीको माभलका गाउाँपाभलकामा रहेको दनुाम गाउाँ, साष्टवक िभमर गाष्टवसको टुभनखोलाको दभलत िस्ती र 
िरिङु्गको भसभलङ्गकोटको िस्ती पष्टहरोको जोम्खममा रहेता पभन यहााँका िाभसन्त्दालाई सरुम्क्षत स्थानमा सानेतफा  
तीनै तहको सरकारको ध्यान जान नसकेको स्थानीयवासीको िनाई छ। (स्रोत: रातोपाटी, िाद्र १५, २०७८) 
https://ratopati.com/story/197050/2021/8/31/pahiro  

 

 
 
 

Recommendations:  

❖ चाडपवाहरु नम्जष्टकदै गदाा िजार तथा ग्रामीण के्षरमा भिडिाड र चहलपहल भनकै हनुे हुाँदा कोभिड-१९ को 
संक्रमणको जोम्खम उच्च हनु्त्छ। संक्रमण रोलने एकमार उपाय िनेको जनस्वास््यका मापदण्ड पालना गनुा न ै
रहेकाले हरेक नागररकले अभनवाया रुपमा यसलाई पालना गनुापने हनु्त्छ। 

o अत्यावश्यक कामिाहेक िरिाष्टहर नभनस्कने र भनस्कनपुरेमा नाक मखु राम्ररी छोष्टपने गरी मास्कको 
प्रगोग गने, 

o िाष्टहर-िजार, िैंक, सावाजभनक यातायात, पसल, आदद भिडिाड िष्टढ हनुे ठाउाँहरुमा जााँदा/हुाँदा िौभतक 
दरुी कायम गने,  

o िेलािेलामा सािनु पानीले हात धोइरहने वा स्याभनटाइजरको प्रयोग गने।  

 

https://www.lumbinitimes.com/samacara/12329
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❖ िाढी पष्टहरो प्रिाष्टवत के्षरमा माभनसहरुको भिडिाड हनुे हुाँदा कोभिड-१९ को संक्रमणलाई ध्यानमा राखी 
जनस्वास््यका मापदण्डहरु पालना गने। कोरोना संक्रमण वा कोरोनासंग भमल्दाजलु्दा लक्षणहरु देखापरेमा 
आइसोलेसनमा िभसरहन ुिएकाहरुले ध्यान ददनपुने कुराहरु; 
o िाढी पष्टहरोिाट ष्टवस्ताष्टपत हनु ुपरेमा अस्थायी िसोिास स्थलमा समेत आफुलाई अलगै राख्न े 

o अस्थायी िसोिास स्थलमा सामषु्टहक रुपमा िस्न ुपरेमा अरुलाई आफ्नो सबपका मा आउन नददने  

o आफुले प्रयोग गरेका िााँडाखुाँडा, कपडा र अन्त्य सामग्री छुटै्ट राख्न े 

o संधै मास्क लगाएर र िौभतक दरुी कायम गरेर िस्ने, िेलािेलामा सािनुपानी ले हात धोइरहन े

o सबिव िए सबम छुटै्ट शौचालय प्रयोग गने र आफुले प्रयोग गरेपभन सफा राख्न े

o अन्त्य संक्रामक रोगहरुिाट िच्न खाने कुरा पकाएर खाने र पानी उमालेर मार ष्टपउने 
o ष्टकट जन्त्य महामारीिाट िच्ने उपाय अवलबिन गने- झलु्को प्रयोग गने  

o ष्टवस्थष्टपत समदुायका जोम्खममा परेका गिावती, सतु्केरी र नवजात म्शशकुो संरक्षण गने।   
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