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स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास््य भनदेशनालय, लमु्बिनी प्रदेशको श्रावण २४ गतेको त्याङ्कका आधारमा 
यस प्रदेशमा कुल १०५१७३ जनामा कोभिड-१९ संक्रमण पषु्टि िएको छ। गत हप्ताको तलुनामा यो हप्ता सष्टक्रय 
संक्रभमत ८ प्रभतशतले िढेको छ (कुल सष्टक्रय संक्रभमत- ११८७)। त्यस्तै, यो हप्ता रुपन्त्देही (४४६) िाहेकका सिै 
म्जल्लामा २०० िन्त्दा कम सष्टक्रय संक्रभमत रहेका छन।् अम्िल्लो हप्ता जस्तै, गत २४ िण्टामा सिै िन्त्दा धेरै 
रुपन्त्देहीमा, १८ जना नयााँ संक्रभमत थष्टपएका छन।् हालसबम प्रदेशमा २११४ जनाको मतृ्य ुिएको छ र पभछल्लो 
२४ िण्टामा ४ जना संक्रभमतको मतृ्य ुिएको छ। हाल २२३ जना संक्रभमतहरु प्रदेशका ष्टवभिन्न अस्पतालहरुमा 
उपचाररत छन।्  
 

❖ सबमाननीय प्रधानमन्त्री शेरिहादरु देउवाले श्रावण २३ गते एक भिभडयो 
सन्त्देश जारी गदै नेपालमा कोभिड-१९ को तेस्रो लहर भछटै्ट शरुु हनु े
सङे्कत देम्खएको र सरकारको एक्लो प्रयासले मार महामारीसाँग लड्न 
सबिव निएकाले सिै भमलेर यसलाई पार लगाउनपुने िताउन ुि  एको 
छ। उहााँले अत्यन्त्त आवश्यक परेका िेला मार िरिाष्टहर भनस्कन र 
िरिाष्टहर भनस्कदा मास्क लगाउन , िौभतक दूरी कायम गनन र स्वास््य 
सरुक्षाको मापदण्ड पालना गनन आग्रह गनुन िएको छ। (स्रोत: अनलाइन 
खिर, श्रावण २३, २०७८)   

❖ ष्टवश्वव्यापी संकट ल्याएको कोभिड-१९ महामारी ष्टवरुद्ध जधु्न अभनवायन 
मास्क लगाउन आग्रह गदै स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले श्रावण 
२३ देम्ख 'साताव्यापी नेपाल मास्क अभियान' शरुु गरेको छ। “महामारी 
भनयन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रभतिद्धता मास्क लगाउन ुन ैआजको आवश्य  
कता” िने्न मूल नाराका साथ मन्त्रालयले साउन २३ गतेदेम्ख २९ 
गतेसबम अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस अवसरमा श्रावण २३ गते 
सााँझ नवभनभमनत धरहरामा प्रोजेक्टरमार्न त नेपाल मास्क अभियानको 
ब्यानर देखाइ अभियानको सरुुवात गररएको छ। (स्रोत: नेपाल खिर/काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण  २४, २०७८) 
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❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोप अभियानलाई थप प्रिाकारी िनाउन सातै 
प्रदेशका स्वास््य भनदेशनालय र ७७ वटै म्जल्लाका स्वास््य कायानलयहरुलाई भनदेशन ददएको छ। खोप केन्त्र 
व्यवम्स्थत िन्न नसक्दा संक्रमण रै्लन सक्ने जोम्खम िढेको िन्त्दै मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार खोप केन्त्र 
ष्टवस्तार गरी हरेक खोप केन्त्रमा िौभतक दरुी कायम गरी जनस्वास््यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन 
भनदेशन समेत ददएको जनाएको छ छ। (स्रोत: अनलाइन खिर, श्रावण १९, २०७८) 

❖ पभछल्लो एक सातादेम्ख टेकुम्स्थत शकु्रराज ट्रष्टपकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका िेड कोभिड-१९ संक्रभमतले 
िररएको अस्पतालले जनाएको छ। एक सातायता संक्रभमतको सं्या झन्त्डै दोब्िरले वृष्टद्ध िएको िन्त्दै यसले 
तेस्रो लहर प्रवशेको संकेत गरेको जनाएको छ। (स्रोत: सेतोपाटी, श्रावण २०, २०७८) 

❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी ५ मष्टहनामा कररि २ लाख कोरोना संक्रभमत थष्टपने प्रके्षपण 
गरेको छ। भिहीिार प्रभतभनभधसिाको स्वास््य तथा म्शक्षा सभमभतमा स्वास््य मन्त्रालय अन्त्तगनतको नीभत, 

योजना तथा अनगुमन महाशाखाले जानकारी गराएको छ। स्वास््य मन्त्रालयको प्रके्षपण अनसुार मभसंरसबममा 
१ लाख ९३ हजार ८ सय ५६ संक्रभमत थष्टपने सबिावना रहेको िताएको छ। ३८ हजार ७ सय ७१ 
जनालाई उपचार सेवा आवश्यक पने र ९ हजार ६ सय ९३ जनालाई सिन उपचार आवश्यकता पनन सक्ने 
सबिावना रहेको प्रके्षपणमा जनाइएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण २१) 
https://ekantipur.com/news/2021/08/05/162814521710943576.html 

❖ पभछल्लो समय िढ्दै गएको संक्रमण दर र अस्पतालमा िनान हनुे संक्रभमतको चापले नेपालमा कोभिड-१९  
संक्रमणको तेस्रो लहर सरुु िएको संकेत गरेको स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। (स्रोत: 
स्वास््य खिर, श्रावण २०, २०७८) https://swasthyakhabar.com/story/41449 

प्रादेम्शक खिरहरु  

https://ekantipur.com/news/2021/08/05/162814521710943576.html
https://swasthyakhabar.com/story/41449
https://swasthyakhabar.com/story/41449
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❖ लमु्बिनी प्रदेशको िााँके र दाङ्गमा उपचार गराई रहेका कोभिड-१९ 
सङ्खक्रभमत मध्ये एकै ददन (श्रावण २४ गते) चार जनाको मतृ्य ु
िएको छ। नेपालगञ्जम्स्थत िेरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 
रोल्पा, दाङ र सखेुतका तीन र दाङम्स्थत अस्थायी कोरोना अस्पताल 
िेलझणु्डीमा एक सक्रभमतको मतृ्य ु िएको अस्पतालले जानकारी 
ददएको छ। (स्रोत: हेल्थ पोस्ट, श्रावण २४, २०७८)  

❖ प्रदेशमा पभन नेपाल मास्क अभियान (श्रावण २३-२९, २०७८) को 
सरुुवात गररएको छ। श्रावण २३ गते भिहान िटुवलमा लमु्बिनी 
प्रदेशका सबमानीय स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री िोजप्रसाद शे्रष्ठको 
नेततृ्वमा ष्टवश्व स्वास््य संगठनको “ष्टहाँड्दै कुरा गर” अभियानलाई 
जोड्दै प्रदेशको स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालयदेम्ख मम्णमकुुन्त्द 
सेन उद्यान (रू्लिारी) पगेुर पनुः मन्त्रालय र्ष्टकन एको मन्त्रालयले 
जनाएको छ। (स्रोत: स्वास््य पर, श्रावण २३, २०७८) 

❖ संि सरकारले अिानखााँचीको म्जल्ला अस्पताललाई दईुवटा िेम्न्त्टलेटर 
उपलब्ध गराएको मष्टहना ददन भिभतसक्दा पभन जनशम्िको अिावका 
कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन। म्जल्लामा िेम्न्त्टलेटरसष्टहतको 
आईसीयू सञ्चालन िएको िए कोभिड-१९ संक्रमणका भिरामीलाई 
काठमाडौं र िटुवल पठाउनपुने िाध्यता नहनु ेअस्पतालले जनाएको 
छ। दईुवटा िेम्न्त्टलेटर सञ्चालन आईसीयू िेडमा भिरामीलाई सेवा 
ददन ष्टवशेषज्ञसष्टहत १० जना डाक्टर र १५ नसनको जनशम्ि चाष्टहने िताएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, 
श्रावण १९, २०७८)  

https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/08/03/162796098647137910.html      

❖ म्जल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्त्र, प्यूठानको श्रावण १९ गते िसेको िैठकले स्वगनद्वारी मम्न्त्दरमा भनत्य 
पूजािाहेक सिै ष्टक्रयाकलाप िन्त्द गने भनणनय गरेको छ। मम्न्त्दर दशनन गनन नेपाली तथा िारतीय ििजनको 
सं्या िढ्न थालेपभछ यस्तो कडाइ गररएको जनाएको छ। िारतमा कोभिड -१९ को नयााँ िेररएन्त्टका भिरामी 
िष्टढरहेको र स्वगनद्वारी आउन ेििजनले सरुक्षा सावधानीलाई पालना नगरेको पाष्टहएकाले समदुाय स्तरमा संक्रमण 
रै्भलने जोम्खम िढेपभछ आवतजावत रोष्टकएको हो। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण १९, २०७८) 

❖ पभछल्ला केष्टह ददन देम्खको त्याङ्क हेदान िााँकेमा कोभिड–१९ महामारी रे्रर उकालो लग्न थालेको छ। यहााँका 
ष्टवभिन्न प्रयोगशालामा गररएको ष्टपभसआर परीक्षण ररपोटनले संक्रमण सङ्ख्या िढेको देखाएको छ। त्यस्तै, गएको 
एक हप्तामा अस्पतालका िेड िरराँदै गएका छन।् म्जल्लाका तीनवटा प्रयोगशालाले श्रावण २४ गते सावनजभनक 
गरेको ररपोटनअनसुार, सोष्टह ददन २१ जना नयााँ संक्रभमत रे्ला परेका छन।् महामारी िढे पभन स्थानीय िजारमा 
भिडिाड र चहलपहल यथावत रहेको छ। (स्रोत: नागररक दैभनक, श्रावण २४, २०७८) 

अन्त्तरानष्टिय ष्टवषयिस्तहुरु  

https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/08/03/162796098647137910.html
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❖ चीनको हवुेई प्रान्त्तको वहुान सहरमा पनुः कोरोना िाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण िढेको छ। यससाँगै 
सरकारले वहुानका सिै माभनसको कोरोना परीक्षण गने भनणनय गरेको छ।वहुानमा एक वषनिन्त्दा लामो समयपभछ 
पष्टहलोपटक स्थानीय संक्रभमत रे्ला परेका हनु।् सिैिन्त्दा पष्टहला वहुान सहरमा नै कोरोनाको पष्टहलो संक्रभमत 
रे्ला परेका भथए। (स्रोत: अनलाइन खिर, श्रावण १९, २०७८)  

https://www.onlinekhabar.com/2021/08/993519 

 

❖ ष्टवश्व स्वास््य संगठनले कम्बतमा पभन सेप्टेबिर सबम कोभिड १९ ष्टवरुद्धको िसु्टर डोज ददन ेकायन वा योजना 
खारेज गनन सिैमा आहवान गएको छ। यसो गदान सबपूणन देशका कम्बतमा १०% जनसङ्ख्या माझ खोपको पहुाँच 
पगु्न सक्ने कुरा ष्टवश्व स्वास््य संगठनका भनदेशक डा. टेड्रोसले जनाएका छन।् जमननी तथा इजरायलले आफ्ना 
नागररकको लाभग तेस्रो डोज खोप लगाउने योजना अम्ि सारे संगै ष्टवश्व स्वास््य संगठनले सो कुरा जनाएको 
हो। डा. तेरोसले कम ष्टवकभसत देशहरुमा प्रभत सय नागररकमध्य ेजबम १.५ लाई खोप ददन सकेको अवस्थामा 
खोप त्यस्ता देशहरुलाई प्रदान गनन पने कुरामा ष्टवश्व स्वास््य संगठनले जोड ददएको छ। (स्रोत: िीिीसी न्त्यूज,  
अगि ५, २०२१) https://www.bbc.com/news/world-58090051  

 

 

कोभिड-१९ खोप सबिम्न्त्ध जानकारी   
❖ जापान सरकारको सहयोगमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने िनेको १६ लाख मारा मध्यकेो एस्ट्राजेनकेा खोप 

शभनिार ५ लाख १३ हजार ४ सय २० लाख र आईतिार ३ लाख ३१ हजार मारा उपलब्ध गराएको 
स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। िटुान सरकारले पभन नेपाल सरकारलाई श्रावण २२ गते 
२ लाख ३० हजार मारा एस्ट्राजेनेकाको खोप उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ। (स्रोत: नेपाल 
समाचार पर) https://newsofnepal.com/2021/08/08/426529/) 

❖ पष्टहलो मारा कोभिभसल्ड खोप लगाएकाहरुलाई श्रावण २५ देम्ख एस्ट्राजनेेकाको खोप ददईले स्वास््य तथा 
जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। िटुान र जापानिाट ल्याइएको एस्ट्राजेनेका खोप लगाउने अभियान श्रावण 
२५ देम्ख प्रदेश १ र २ िाहेक पााँचवटा प्रदेशमा सरुु िएको जनाएको छ। (स्रोत: हेल्थ पोस्ट, श्रावण २५, 
२०७८) 

 

 

Recommendations:  

https://www.onlinekhabar.com/2021/08/993519
https://www.onlinekhabar.com/2021/08/993519
https://www.bbc.com/news/world-58090051
https://newsofnepal.com/2021/08/08/426529/
https://newsofnepal.com/2021/08/08/426529/


स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय  

लमु्बिनी प्रदेश 

मकुाम: िटुवल, नेपाल   

❖ भनषेधाज्ञा खकुुलो िएसाँगै जनस्तरिाट व्यापक रुपमा जनस्वास््यका 
मापदण्ड उल्लंिन िएकाले संक्रमण पनुः समदुाय स्तरमा रै्भलन े
क्रममा रहेको जनस्वास््य ष्टवज्ञहरूको िनाई छ। उनीहरुले नेपालमा 
संक्रमणको तेस्रो लहर सरुु िएको िताएका छन।् दैभनक संक्रमणदर 
िढ्दै गएको र यो थप िढ्ने क्रममा रहेकाले तेस्रो लहर सरुु िएको 
स्वास््य मन्त्रालयले समेत जानकारी गराएको छ। संक्रमण रोक्ने 
एकमार उपाय जनस्वास््यका मापदण्ड पालना गनुन न ैरहेकाले हरेक 
नागररकले अभनवायन रुपमा यसलाई पालना गनुनपने हनु्त्छ। 

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

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

o िेलािेलामा सािनु पानीले हात धोइरहन ेवा स्याभनटाइजरको 
प्रयोग गने।  

 

❖ कोभिड-१९ को खोप केन्त्रहरुमा भनकै नै भिडिाड हनुे गरेकाले खोप केन्त्र िाटै संक्रमण रै्भलने जोम्खम रहेको 
हुाँदा; 

o सेवाग्राहीको चापको आधारमा खोप केन्त्रको सं्या िढाउने 
o 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 पूणनरुपमा पालना गने। 

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