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स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास््य भनदेशनालय, लमु्बिनी प्रदेशको श्रावण १8 गतेको त्याङ्कका आधारमा 
यस प्रदेशमा कुल १०३818 जनामा कोभिड-१९ संक्रमण पषु्टि िएको छ। गत हप्ताको तलुनामा यो हप्ता सष्टक्रय 
संक्रभमत लगिग १० प्रभतशतले िढेको छ (कुल सष्टक्रय संक्रभमत- १107)। त्यस्तै, यो हप्ता रुपन्त्देही (429) 
िाहेकका सिै म्जल्लामा २०० िन्त्दा कम सष्टक्रय संक्रभमत रहेका छन।् अम्िल्लो हप्ता जस्तै, गत २४ िण्टामा सिै 
िन्त्दा धेरै रुपन्त्देहीमा, ४1 जना नयााँ संक्रभमत थष्टपएका छन।् हालसबम प्रदेशमा २१०4 जनाको मतृ्य ुिएको छ 
र पभछल्लो २४ िण्टामा १ जना संक्रभमतको मतृ्य ु िएको छ। हाल २23 जना संक्रभमतहरु प्रदेशका ष्टवभिन्न 
अस्पतालहरुमा उपचाररत छन।्  
 

❖ २०७८ जेष्ठ मध्य देम्ख असार मसान्त्तसबम देशका ष्टवभिन्न िागिाट 
ष्टवभिन्न उमेर समहुका व्यम्िहरुिाट संकभलत नामनुाहरुको राष्टिय 
जनस्वास््य प्रयोगशालामा छनौट गरर ४७ वटा नमनुा ष्टवश्व  स्वास््य 
संगठनको सहयोग र समन्त्वयनमा िारतको नयााँ ददल्ली म्स्थत द 
इम्न्त्स्टच्यटु अफ म्जनोभमक्स एण्ड इम्न्त्टग्रषे्टटि िायलोजी (आईजीआईिी) 
मा भसक्वेम्न्त्सङका लाभग पठाइएको र परीक्षण गदाा सिैमा डेल्टा िेररयन्त्ट 
पषु्टि िएको स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। डेल्टा 
िेररयन्त्ट पषु्टि िएकामध्ये ३ वटामा थप उत्पररवतान िेष्टटएको मन्त्रालयले 
िताएको छ। (स्रोत: अन्नपूणा पोस्ट, श्रावण १४, २०७८) 

❖ संक्रमणदर िढेसंगै सरकारले १७ म्जल्लालाई अभत उच्च जोम्खम 
के्षरमा राखेको छ। जसमा लमु्बिनी प्रदेशका पााँच ओटा म्जल्लाहरु 

कष्टपलवस्त,ु अिााखााँची, पाल्पा, गलु्मी र प्यठुान छन।् यस्तै २२ म्जल्ला 
उच्च जोम्खम क्षेरमा परेका छन,् जसमा  लमु्बिनी प्रदेशका नवलपरासी 
(िदािाट ससु्ता पम्िम), रुपन्त्देही, दाङ, रोल्पा, िााँके र िददाया परेका 
छन।् (स्रोत: अन्नपूणा पोस्ट, श्रावण १४, २०७८) 
http://annapurnapost.com/news/183626  

http://annapurnapost.com/news/183626
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❖ नेपाल सरकारले १२ देम्ख १८ वर्ा उमेर समूहका कररि ५० लाख जनसं्यालाई लम्क्षत गदै ६० लाख खोप 
खररद गना लागेको स्वास््य तथा जनासङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेररकाको फाइजर एन्त्ड िायोटेक 

कबपनीले उत्पादन गरेको खोप खररद गना सबझौता िएको र ष्टकशोरष्टकशोरीका लाभग आवश्यक पने १ करोड डोज 
खोपमध्ये थप ४० लाख िने कोभ्याक्सको समन्त्वयमा ल्याउने तयारी िएको मन्त्रालयले िताएको छ। (स्रोत: 
काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण १२, २०७८) 

❖ प्रभतभनभधसिाअन्त्तगात मष्टहला तथा सामाम्जक सभमभतको श्रावण १४ गते िसेको िैठकले िालिाभलकालाई प्रयोग 
गना भमल्ने खोपको व्यवस्था गना र िालिाभलकामैरी क्वारेम्न्त्टन भनमााण गना 
सरकारलाई भनदेशन ददएको छ। सभमतले कोभिड-१९ को तेस्रो लहरको 
जोम्खम रहेकाले त्यसिाट आमनागररक र ष्टवशरे् गरी िालिाभलकालाई सरुम्क्षत 
िनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गना भनदेशन ददएको हो। साथै कोभिड-१९ 
िएका िालिाभलकाको उपचारको व्यवस्था र कोभिड-१९ का कारण 
अभििावक गमुाएका िालिाभलकालाई संरक्षण गनुापने जनाएको छ। (स्रोत: 
नागररक दैभनक, श्रावण १४, २०७८) 

❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको श्रावण १३ गते सबमको त्याङ्कका 
आधारमा नेपालमा हालसबम  ५४ हजार ४६० जना िालिाभलकामा कोभिड-
१९ संक्रमण देम्खएको छ। पष्टहलो लहरमा २१ हजार ५२३ जना 
िालिाभलका संक्रभमत िएका भथए िन े दोस्रो लहरमा ३२ हजार ९३७ 
िालिाभलका संक्रभमत िएका छन।् कोभिड-१९ संक्रमणिाट पष्टहलो लहरमा 
३८ र दोस्रो लहरमा ४३ जना गरी कुल ८१ जना िालिाभलकाको मतृ्य ु
िएको उनले िताए। (स्रोत: अनलाइन खिर, श्रावण १४, २०७८) 

प्रादेम्शक खिरहरु  

❖ भनर्ेधाज्ञा खकुुलो िएसाँगै जनस्वास््यका मापदण्ड पालनामा नगरी हेलचेक्र्याइाँ गरेका कारण गएको सातायता लमु्बिनी 
प्रदेशमा दैभनक कोभिड-१९ संक्रभमतको सङ्ख्या िढ्न थालेको स्वास््यसाँग सबिम्न्त्ध सरोकारवालाको िनाइ 
रहेको छ । प्रशासनले भनर्ेधाज्ञा खकुुलो तलु्याउाँदै व्यापार र यातायातका साधन सञ्चालन अनमुभत ददए संगै जोम्खम 

क्षेर िनेर रोक लगाइएका क्षरेहरु पभन स्वस्फूता खलेुका छन।् ष्टयन ैकरणले गदाा यसअम्ि संक्रमणको केन्त्र रहेका 
रूपन्त्देही, िााँके, िददाया र दाङमा पनुः संक्रभमतहरुको सङ्ख्या िढेको प्रदेश स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 
त्याङ्कले जनाएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण १२)  

https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/07/27/162735620552313816.html   

❖ अिााखााँची अस्पतालका स्वास््यकमीमाभथ पूवा राष्टिय सिा सदस्य चन्त्रिहादरु खड्काले अिर व्यवहार गरेको 
िन्त्दै अस्पतालले श्रावण १३ एक ष्टवज्ञभप्त भनकालेर काननुी कारिाहीको माग गरेको छ। खड्काले अस्पताल 
प्रमखु डा. कष्टपल गौतमलाई एबिलेुन्त्सभिर थनुु्नका साथै डा. पूजा पन्त्थलाई दवु्यावहार गरेको ष्टवज्ञभप्तमा उल्लेख 
गररएको छ। कोरोना संक्रमणिाट भसष्टकस्त खड्काकी आमाको थप उपचारका लाभग काठमाडौं ररफर गने क्रममा 

https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/07/27/162735620552313816.html
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खड्काले दवु्यावहार गरेको जनाएको छ। कोभिड–१९ को महामारीमा खष्टटने स्वास््यकमीलाई अस्पतालमै धबकी 
ददएको िटनाले आफूहरू असरुम्क्षत िएको अस्पतालका स्वास््यकमीले िताएका छन ्। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, 
श्रावण १५, २०७८)   

❖ स्वास््य कायालय, िााँकेका कोभिड फोकल पसान नरेश शे्रष्ठ, कोभिड–१९ महामारीमा जोम्खम मोलेर म्जबमेवारी 
भनवााह गरे वापत ‘कोभिड ष्टहरो’ िोष्टर्त िएका छन।् अकाउम्न्त्टभिभलटी ल्याि नेपालले ‘कोभिड ष्टहरो’ 
िोर्णासष्टहत कदर परसष्टहत शे्रष्ठलाई सबमान गरेको हो। (स्रोत: नागररक दैभनक, श्रावण १५, २०७८) 

❖ रुपन्त्देही म्जल्लामा गएको २ साता देम्ख धेरैलाई कोभिड-१९ साँग भमल्दोजलु्दो रुिा, खोकी, ज्वरो जस्ता लक्षणहरु 
देम्खएको लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा केही ददन यता यस्तै लक्षण िएका 
ष्टवरामीहरुको सं्या भनकै िढेको छ। कोभिड-१९ को संक्रमण निई वर्ाा याममा हनुे िाइरल संक्रमणको 
लक्षण देम्खाँदा पभन सचेत हनु र ष्टपभसआर पररक्षण गराउन अस्पतालका म्चष्टकत्सकहरुको सझुाव छ।  

❖ अिााखााँची म्जल्लामा कोरोना संक्रमण िढेसाँगै म्जल्ला प्रशासनले श्रावण १७ गते देम्ख साउन ३० गते राभतसबम 
िरभिरै सरुम्क्षत िएर िस्न म्जल्लािासीलाई आग्रह गदै कडा भनर्ेधाज्ञा जारी गरेको छ। हाल एम्न्त्टजेन परीक्षण 
गररएका मध्य आधाको ररपोटा पोम्जष्टटि आउन ेगरेको र िेलैमा भनयन्त्रण नगररए ियावह म्स्थभत हनु सक्न े
म्जल्ला अस्पताल प्रमखु डा. कष्टपल गौतमले जनाएका छन।् (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण १७, २०७८) 

अन्त्तरााष्टिय ष्टवर्यिस्तहुरु  

❖ िटुानले आफ्ना सिै योग्य जनसङ्ख्यालाई कोभिड-१९ ष्टवरुद्ध खोप लगाइसक्न लागेको िताएको छ। िटुानको 
स्वास््य मन्त्रालयका अनसुार १ हप्ताभिर ९० प्रभतशतिन्त्दा िढी जनसङ्ख्याले पूणा रूपमा खोप लगाइसकेका 
छन।् िौगोभलक रुपमा ष्टवकटता िएता पभन उम्चत योजना र कुशल व्यवस्थापनका कारण छोटो समयमान ै
पष्टहलो र दोस्रो मारा खोप लगाउन सफल िएको िटुानका खोप कायादलका सदस्य सोनम वाङ्खचकुले िताएका 
छन।् (स्रोत: िीिीसी न्त्यूज, जलुाई ३०, २०२१) https://www.bbc.com/nepali/news-58021669  

❖ अमेररकाको भसभडसीको अन्त्तररक प्रभतवदेनमा कोभिड-१९ को डेल्टा िेररएन्त्ट म्चकेनपक्स (ठेउला) जम्िकै 
संक्रामक रहेको उल्लेख गररएको छ। प्रभतवेदनमा डेल्टा िेररएन्त्टले म्चकेनपक्सले जस्तै गबिीर अवस्था समेत 
भसजाना गना सक्न ेिताएको छ। (स्रोत: अलजम्जरा, जलुाई ३०, २०२१) 

https://www.aljazeera.com/news/2021/7/30/us-agency-coronavirus-delta-variant-as-

contagious-as-chicken-pox  

 

कोभिड-१९ खोप सबिम्न्त्ध जानकारी   
❖ नेपाल सरकारले आउाँदो असोज मसान्त्तभिर थप एक करोड पााँच लाख खोप ल्याउने जानकारी ददएको 

छ।  वैदेम्शक अनदुानमाफा त चीन सरकारिाट साउन मसान्त्तभिरमा िेरोसेल खोपको १६ लाख मारा, कोभ्याक्स 
कायाक्रममाफा त जापानिाट एिाजेभनका खोपको १६ लाख मारा आउाँदो िदौ पष्टहलो साता र कोभ्याक्समाफा त 
तीन लाख ३८ हजार मारा थप खोप नेपाल आउने जनाएको छ। (स्रोत: नागररक दैभनक, श्रावण ११, २०७८) 
https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/584711-1627307458.html    

https://www.bbc.com/nepali/news-58021669
https://www.bbc.com/nepali/news-58021669
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/30/us-agency-coronavirus-delta-variant-as-contagious-as-chicken-pox
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/30/us-agency-coronavirus-delta-variant-as-contagious-as-chicken-pox
https://nagariknews.nagariknetwork.com/health/584711-1627307458.html
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❖ िटुानले आफ्ना लम्क्षत समूहलाई कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोप लगाइसकेपभछ नेपाललाई अस्राजेनेकाको ३ लाख डोज 
खोप सहयोग गने सरकारी भनकायले जनाएको छ। त्यसका लाभग सरकारीस्तरमा परराि मन्त्रालयमाफा त 
कूटनीभतक पहल िइरहेको जानकारी गराएको छ। िटुानले उपलब्ध गराउने खोप काठमाडौंमा रहेका ज्यषे्ठ 
नागररकलाई दोस्रो डोज ददन ेगरी पगु्ने अनमुान गररएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण १७, २०७८) 
 

 
 

Recommendations:  

❖ पभछल्लो हप्ता खोप केन्त्रहरुमा भनकै नै भिडिाड हनुे गरेको र खोप लगाउन गएकाहरुमा केष्टह ददन पभछ कोभिड-
१९ को संक्रमण देम्खएकाले भनबन िुंदाहरुमा ध्यान ददन ुपने  

o नेपाल सरकारले खोपको उपलब्धताका आधारमा सिैलाई सकेसबम भछटो खोप परुाउने लक्ष्य राखेको 
हुाँदा, तोष्टकएको उमेर समूह वा अन्त्य समहु िाहेकका अन्त्य व्यम्िहरु खोप केन्त्रमा गई भिडिाड नगने  

o आ-आफ्नो पालो कुरेर मार खोप केन्त्रमा जान े

o खोप केन्त्रमा जााँदा जनस्वास््यका मापदण्ड पूणारुपमा पालना गने  

❖ लमु्बिनी प्रदेशका केष्टह म्जल्लाहरुमा (रुपन्त्देही, दाङ, पाल्पा, अिााखााँची) गत हप्ता देम्ख कोभिड-१९ संक्रभमत 
सङ्ख्या पनुः िढ्न ेक्रम देम्खएको र पहाडी म्जल्लाहरुको हकमा समदुाय स्तरमा कोभिड-१९ को जोम्खम उम्िकै 
रहेकाले सिै तह र तप्कािाट अभनवाया रुपमा जनस्वास््यका मापदण्डहरु पालना गना गराउन पहल गनुा पने; 
o अत्यावश्यक काम िाहेक िरिाट िाष्टहर नभनस्कने  

o भनस्कनै परे 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, िेलािेलामा सािनु पानीले हात धोइरहने वा स्याभनटाइजरको प्रयोग गने  

o िाढी पष्टहरो जस्ता प्राकृभतक प्रकोपको िेलामा पभन कोभिड-१९ को संक्रमणलाई ध्यानमा राखी जनस्वास््यका 
मापदण्डहरु पालना गने।  

❖ गएको २ हप्ता देम्ख िष्टयरल रुिा, खोकी, ज्वरोका भिरामी िढेका छन।् सरुुमा रुिा, खोकी, ज्वरोदेखीएमा 
आफूलाई कोभिड-१९ को संक्रमण ियो िनेर सोँच्नपुछा। अभन आफूलाई आइसोलेट गनुापदाछ। त्यसको २–
३ ददन पभछ ष्टपभसआर परीक्षण गने। कोभिड-१९ पोजेष्टटि आयो िन ेछुटै्ट िस्न।े ज्वरो आउाँदा दिैु अवस्थामा 
झोभललो पदाथा र भसटामोलको प्रयोग गनुापने।  

❖ सन्त्चो लगाएको मास्क लगाउाँदा कोभिड-१९ तथा अन्त्य रुिा खोकीलाई भनको पाछा िने्न भ्रामक ष्टवचारलाई 
स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास््य म्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्रले एक पोस्टर तयार पारर स्पस्ट 
परेको छ। 



स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय  

लमु्बिनी प्रदेश 

मकुाम: िटुवल, नेपाल   

o सन्त्चो दभलएको वा कुनै पष्टफा यमु वा िडी 
स्प्र ेलगाइएको मास्क लगाउाँदा त्यसले रुिा 
लाग्निाट िचाउाँछ िने्न कुरा वैज्ञाभनकरुपमा 
पषु्टि िएको छैन। 

o प्रयोग गररने मास्क सु् खा र सफा 
हनुपुदाछ।  

o भिजेको र मैला लागेको मास्क तरुुन्त्तै फेनुा 
पदाछ। 

o भिजेको, सन्त्चो दभलएको मास्क प्रयोग गदाा 
श्वास फेना अप्यारो हनुकुा साथै स्वास््यमा समेत नकारात्मक असर पना सक्दछ।  

 
 

थप जानकारीका लाभग सबपका   
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