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स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास््य ननदेशनालय, लुम्बिनी प्रदेशको श्रावण १० गतेको त्याङ्खकका 
आधारमा यस प्रदेशमा कुल १०२१२५ जनामा कोभिड-१९ संक्रमण पुम्टट िएको छ। गत हप्ताको तुलनामा यो 
हप्ता सक्रक्रय संक्रभमत लगिग २ प्रनतशतले िढेको छ (कुल सक्रक्रय संक्रभमत- १००६)। त्यस्त,ै यो हप्ता रुपन्त्देही   
(३४८) िाहेकका सिै म्जल्लामा २०० िन्त्दा कम सक्रक्रय संक्रभमत रहेका छन।् अनिल्लो हप्ता जस्तै, गत २४ िण्टामा 
सिै िन्त्दा धेरै रुपन्त्देहीमा, १७ जना नयााँ संक्रभमत थपपएका छन।् हालसबम प्रदेशमा २०८१ जनाको मतृ्यु िएको 
छ र पनछल्लो २४ िण्टामा ६ जना संक्रभमतको मतृ्यु िएको छ। हाल १९५ जना संक्रभमतहरु प्रदेशका पवभिन्त्न 
अस्पतालहरुमा उपचाररत छन।्  
 

❖ नेपाल जनस्वास््य प्रनतटठानले सबमानीय प्रधानमन्त्री शेरिहादरु देउवालाई कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको 
तयारीका लागग १८ िुाँदे सुझाव ददएको छ। सुझावको पदहलो िुाँदामा राजनीनतक वतृ्त, नागररक समाज र 
स्वास््यकमीसदहत सिैको सुझाव तथा सल्लाहलाई सबमान र ग्रहण गननसक्ने क्षमता, सत्यननटठा र इमानदार 
छपव िएको व्यम्क्तलाई स्वास््यमन्त्री ननयुक्त गनन आग्रह गररएको छ। त्यसैगरी, प्रनतटठानल ेआवश्यक 
औषगध तथा अम्क्सजन आपूनतन, प्रिावकारी परीक्षण सुपवधा, शंकास्पद व्यम्क्तका लागग क्वारेम्न्त्टन सने्त्टर 
सञ्चालन गनन जरुरी रहेको पनन औलं्याएको छ। अस्पतालहरुमा िेड, आइसीयू र िेम्न्त्टलेटरको सं्या िढाउन 
पनन सुझाव ददएको छ। (रातोपाटी, श्रावण ८, २०७८) 

❖ ननषेधाज्ञा खकुुलो िनाइए साँगै सावनजाननक यातायात सुचारु गररएको र िीडिाड हुने क्षेरमा जनस्वास््यका 
मापदण्डको उगचत पालना नगनानले गत हप्तादेखख कोभिड-१९ को सकं्रमण दर फेरर उकालो लाग्न थालेको 
स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको त्याङ्खकले देखाएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गदै मन्त्रालयल े
सिै प्रदेशका स्वास््य ननकायलाई तेस्रो लहरको तयारीमा जुट्न ननदेशन ददएको छ। जनस्वास््यका पवज्ञहरुल े
संक्रमण दर २० प्रनतशतिन्त्दा कम नहुाँदै सावनजननक क्षेरहरु खुला गदान पुनः संक्रमण दर तीव्र रुपमा िढ्न 
सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन।् (स्रोत: हेल्थ पोस्ट, श्रावण १०, २०७८)  

https://www.healthpostnepal.com/2021/07/25/43818/  
❖ गत हप्ता अमेररकामा कोरोना िाइरसको नयााँ िेररएन्त्ट िेदटएको वैज्ञाननकले िताएका छन।् यो 

िेररएन्त्टलाई डेल्टा–३ नामकरण गररएको जनाएको छ। यो िेररएन्त्ट डेल्टाको तुलनामा अत्यगधक फैभलने 

https://www.healthpostnepal.com/2021/07/25/43818/
https://www.healthpostnepal.com/2021/07/25/43818/
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क्षमताको मार निएर खोप लगाएका माननसलाई पनन पुनः संक्रमण 
हुन सक्ने खालको िएको वजै्ञाननकको िनाइ छ। नछमेकी मुलुक 
िारतमा यस िेररएन्त्ट सबिम्न्त्ध त्यहााँका नागररकलाई उच्च सतकन ता 
अपनाउन िननएको िारतीय सञ्चारमाध्यले जनाएका छन।् (स्रोत: 
नेपालखिर, श्रावण १०, २०७८) 
https://nepalkhabar.com/society/101751-2021-7-25-8-52-34   

 

❖ कोभिड-१९ संध ैरदहरहन सक्छ र यो साँग हामीले कसरी िााँच्न भसक्न 
सक्छौं िन्त्ने पवषयमा िीिीसीमा एक लेख प्रकाभशत गररएको छ। धेरैलाई 
खोपले पवश्वलाई सामान्त्य अवस्थामै फकानइददने ठूलो आशा िएता पनन 
कनतपय वैज्ञाननकहरू िने कोरोना िाइरस रदहरहने पवषयमा झन ्
पवश्वस्त हुाँदै गएका जनाएको छ। गत जनवरीमा पवज्ञान सबिन्त्धी एक 
प्रमुख जननल नेचरले पवश्विरका १०० जना िन्त्दा िढी इबयुनोलोम्जस्ट, 

िाइरोलोम्जस्ट अनन स्वास््य पवज्ञहरूलाई सासन कोि- २ उन्त्मूलन गनन 
सक्रकन्त्छ? िनेर सोधकेोमा ९० प्रनतशतले नसक्रकने जनाएको उल्लखे गरेको 
छ। उनीहरूका अनुसार कोरोनािाइरस एन्त्डेभमक अथानत ्स्थानीय प्रकोप िन्त्ने कुराको प्रमाण छ र यो पवश्वका 
पवभिन्त्न क्षेरमा फैभलरहने छ। (स्रोत: िीिीसी न्त्युज, २४ जुलाई, २०२१)  

https://www.bbc.com/nepali/news-57750709  

प्रादेभशक खिरहरु  

❖ पाल्पाको रामपुर नगरपाभलका र िगनासकाली गाउाँपाभलकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गनतमा समुदायमा फैभलएको 
स्वास््य शाखाले जनाएको छ। रामपुर नगरपाभलका स्वास््य शाखा प्रमुख गगररराज निभमरेका अनुसार रामपुर 
अस्पतालमा दैननक एम्न्त्टजने परीक्षण िइरहेको र कबतीमा १० देखख १४ जनासबममा दैननक कोरोना सकं्रमण 

पुम्टट िइरहेको छ। स्थानीय तहमा असार मसान्त्तको िीडिाड, स्वास््य मापदण्ड पालना नगनुन, सामाम्जक दरूी 
कायम नगनुन, िोजितेर िढ्दै जानु कोभिड-१९ को सकं्रमण फैभलनुको मु्य कारण िएको स्वास््य शाखा 
प्रमुख निभमरेले िताएका छन।् उनका अनुसार कोरोना संक्रमणको लक्षण गाउाँमा देखखएपनछ गरेको परीक्षणमा 
रामपुर नगरपाभलका–३, केलादी िोटेगाउाँको एउटै टोलमा २० जनामा पोम्जदटि पुम्टट िएको छ । (स्रोत: काम्न्त्तपुर 
दैननक, श्रावण १०, २०७८)  

https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/07/25/162718186819615110.html 

❖ रोल्पा म्जल्लाको थिाङमा स्थानीय स्वयंसेवी युवाले कोरोना संक्रभमत र उनीहरूको उपचारमा खदटएका 
स्वास््यकमीका लागग ननःशुल्क खाना खुवाउाँ दै आएका छन ्। दईु मदहनाअनि उक्त गाउाँमा एकै पटक एक सयिन्त्दा 
िढीमा संक्रमण पुम्टट िएपनछ त्यहााँका युवाले सहयोग जुटाई डेढ मदहनादेखख खाना र नास्ता खुवाउने अभियान 
थालेका हुन।् ददनको चार पटक अदहले पनन नास्ता र खानाको व्यवस्था गररएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपुर दैननक, श्रावण 
१०, २०७८) 

https://nepalkhabar.com/society/101751-2021-7-25-8-52-34
https://nepalkhabar.com/society/101751-2021-7-25-8-52-34
https://www.bbc.com/nepali/news-57750709
https://www.bbc.com/nepali/news-57750709
https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/07/25/162718186819615110.html
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❖ िारतमा कोभिड-१९ संक्रमण िढसंगै िााँकेको नेपालगन्त्जमा रास फैभलएको ईलाका प्रहरी कायानलय जमुना 
िााँकेले जनाएको छ। नेपाल–िारत सीमा खुल्ला रहेको र आवत–जावत गने ब्यम्क्तको स्वास््य जााँचमा कडाई 
नगररएकाले िारतको महामारी सहजै नेपाल भित्ररन सक्ने स्थानीय स्वास््यकमीको िनाइ छ। ईलाका प्रहरी 
कायानलय जमुना िााँकेका अनुसार िारतिाट अचेल दैननक रुपमा ५ सयदेखख ६ सयको हाराहारीमा नेपाली 
मजदरु नेपालगन्त्ज भित्रररहेका छन।् संक्रमणको राश संगै िारतिाट भित्ररने नागररकको नेपाल–िारत सीमा 
नाका जमुनाहामा फेरर स्वास््य जााँच सुरु गररएको छ। श्रावण ५ गते देखख नयााँ िवन ननमानण गरर हेल्थ 
डेस्किाट पुनः सेवा सुरु गरेको नेपालगन्त्ज उपमहानगरपाभलकाले जनाएको छ।  (स्रोत: नागररक दैननक, श्रावण 
७, २०७८) 

❖ संिीय सरकारले उपलब्ध गराएको दईु करोड ५० लाख रुपैयााँ िजटेिाट िोराहीम्स्थत राप्ती स्वास््य पवज्ञान 
प्रनतटठानल ेअम्क्सजन प्लान्त्ट स्थापना गरेको छ। दैननक १०० भसभलण्डर अम्क्सजन उत्पादन थाभलएको 
प्रनतटठानल ेजनाएको छ। सबिापवत कोभिड-१९ को तसे्रो लहरलाई ध्यानमा रा्दै र कोभिड-१९ का अस्पताल 
िनान हुने अगधकांश त्रिरामीलाई अम्क्सजन आवश्यक पने अवस्था देखखएकाले पनन दीिनकालका लागग प्लान्त्ट 
ननमानण गररएको प्रनतटठानले जानकारी गराएको छ। (स्रोत: अनलाइन खिर, श्रावण ११, २०७८)  

अन्त्तरााम्रिय ववषयिस्तुहरु  

❖ दक्षक्षण स्वीडेनको मेडीकोन भिलेजको एउटा प्रयोगशालामा रसायन पवज्ञ इमेगो एण्डरसन खोपको धुलो रुपको 
आपवटकार गने काममा लागेका छन।् यो अत्यन्त्तै सस्तो र सम्जलै ननमानण गनन सक्रकने िताइएको छ। यो 
प्रत्रिगधले उत्पाददत कोभिड १९ प्रोदटनको प्रयोग गछन जुन मोडरना, फ़ाइजरमा वा एसट्राजेननका प्रयोग हुने 
आर एन ए वा डड एन ए प्रत्रिगध िन्त्दा फरक छ र एसले ४० डडग्री तापक्रम सबम काम गछन। अदहले िएका 
झोल जन्त्य र भससाको िाडोमा राख्न ुपने खोप िन्त्दा यसको प्रयोगले ननतान्त्त फरक र सम्जलो हुनेछ जसले 
गदान िण्डारण र ढुवानीमा कोल्ड चेनको समस्या नहुने जनाएको छ। अदहले सबम यसको मुसामा मार सफल 
पररक्षण िएकोमा अिको २ मदहनामा माननसमा पनन यसको पररक्षण हुने यसमा सङ्खिलङ्खगन 
अनुसन्त्धानकतानको िनाई छ। (स्रोत: िीिीसी न्त्यूज, जुलाई २५, २०२१) https://www.bbc.com/news/health-

57553602  

❖ पाक्रकस्तानल ेकोरोनािाइरस पवरूद्धको खोप नलगाएकाहरूलाई देशभिर हवाई यारा गनन प्रनतिन्त्ध लगाएको 
छ। पाक्रकस्तानी समाचार पर द डनका अनुसार नेसनल कमाण्ड एन्त्ड अपरेशन सेन्त्टरले खोप नलगाएका १८ 
वषनमागथका पाक्रकस्तानीलाई अगस्ट १ देखख आन्त्तररक हवाई यारामा प्रनतिन्त्ध लगाएको हो। हवाई यारािाट 
पवदेश जाने र पवदेशिाट आएकाहरूका लागग िने यो प्रनतिन्त्ध लागु हुने छैन। (स्रोत: सेतोपाटी माफन त एजेन्त्सी, 
श्रावण ११, २०७८)  

 
 
 

कोभिड-१९ र प्राकृनतक प्रकोप  

https://www.bbc.com/news/health-57553602
https://www.bbc.com/news/health-57553602
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❖ जल तथा मौसम पवज्ञान पविागका अनुसार आजदेखख देशिर धेरै स्थानहरुमा हल्कादेखख मध्यम वषान र  
प्रदेश १ र सुदरूपम्श्चम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा िारी वषानको संिावना रहेको हुनाले पहाडी िू-िूगमा िू-
क्षय, तथा पदहरो र गेग्रान िहावको जोखखम रहेको िताएको छ। पविागले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको 
सतह िढ्नसक्ने िएकोले आवश्यक सतकन ता अपनाउन पनन अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश  
लगाएत कणानली र सुदरूपम्श्चम प्रदेशका केही तथा अन्त्य प्रदेशहरुका थोरै स्थानहरुमा हल्कादेखख मध्यम वषान 
अदहले जारी रहेको जनाएको छ। (स्रोत: हेल्थ पोस्ट, श्रावण ११, २०७८)  

 

कोभिड-१९ खोप सबिम्न्त्ध जािकारी   
❖ स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालयले पवदेश जाने श्रभमक र पवद्याथीका लागग कोभिड–१९ पवरुद्धको खोप 

लगाउन काठमाडौं उपत्यकामा दईु वटा खोप केन्त्र तोकेको छ: नेपाल प्रहरी अस्पताल र सैननक अस्पताल। 

खोप लगाउन जााँदा पासपोटन र भिसा अननवायन देखाउनुपने मन्त्रालयको जनाएको छ। (स्रोत: हेल्थ पोस्ट, 
श्रावण ११, २०७८) 

❖ यूरोपीय मेडडभसन एजेन्त्सी (इएमए)ले १२ देखख १७ वषनको उमेर समूहका लागग मोडनानको कोभिड-१९  
भ्याम्क्सनलाई अनुमनत ददएको जनाएको छ। यसअनि इएमएले फाइजरको भ्याम्क्सनलाई िालिाभलकामा 
लगाउनको लागग अनुमनत ददएको गथयो। १२ वषन देखख १७ वषनिीचका ३ हजार ७ सय ३२ जनामा उक्त 
खोपको म्क्लननकल परीक्षण गररएकोमा ननतजा सकारात्मक आएको एजेन्त्सीले जानकारी ददएको। (स्रोत: हेल्थ 
आवाज माफन त यूरोन्त्युज, श्रावण ९, २०७८) https://www.healthaawaj.com/others/41080/    

❖ नेपाल सरकारले चीनको भसनोफाम कबपनीसाँग गोप्य खररद सबझौता अन्त्तगनत थप ६० लाख कोभिड-१९ 
पवरुद्धको खोप (िेरोसेल) खररद गननका लागग अम्न्त्तम तयारी गरेको जनाएको छ। यस अनि सरकारले 
चीनसाँग ४० लाख खोप खररद गरेको र त्यस मध्य १६ लाख खोप नेपाल आइसकेको छ। (स्रोत: दद काठमाडौँ 
पोस्ट, श्रावण ९, २०७८) https://kathmandupost.com/health/2021/07/24/deal-to-buy-6-million-vaccine-

doses-from-china-likely-soon-officials-say  

 
 
 

Recommendations:  

❖ लुम्बिनी प्रदेशको कुल संक्रमण दरमा केदह कमी देखखएता पनन रुपन्त्देही, दाङ, पाल्पा लगाएतका म्जल्लाहरुमा 
अपेक्षक्षत रुपमा कमी नआएको र समुदाय स्तरमा कोभिड-१९ को जोखखम उपत्तकै रहेकाले सिै तह र तप्कािाट 
अननवायन रुपमा जनस्वास््यका मापदण्डहरु पालना गनन गराउन पहल गनुन पने; 
o अत्यावश्यक काम िाहेक िरिाट िादहर नननस्कने  

o ननस्कनै परे नाक मुख राम्ररी छोपपने गरी मास्कको प्रगोग गने, 

https://www.healthaawaj.com/others/41080/
https://www.healthaawaj.com/others/41080/
https://kathmandupost.com/health/2021/07/24/deal-to-buy-6-million-vaccine-doses-from-china-likely-soon-officials-say
https://kathmandupost.com/health/2021/07/24/deal-to-buy-6-million-vaccine-doses-from-china-likely-soon-officials-say


स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय  

लुम्बिनी प्रदेश 

मुकाम: िुटवल, नेपाल   

o िादहर-िजार, िैंक, सावनजननक यातायात, पसल, आदद भिडिाड िदढ हुने ठाउाँ हरुमा जााँदा/हुाँदा िौनतक दरुी 
कायम गने, िेलािेलामा सािुन पानीले हात धोइरहने वा स्याननटाइजरको प्रयोग गने  

o िाढी पदहरो जस्ता प्राकृनतक प्रकोपको िेलामा पनन कोभिड-१९ को संक्रमणलाई ध्यानमा राखी 
जनस्वास््यका मापदण्डहरु पालना गने।  

साथै, वैदेभशक रोजगारी र पवद्याथी भिषामा पवदेश जानेले कोभिड–१९ पवरुद्धको खोप लगाउन तोक्रकएको 
स्थानमा मार जाने र खोप लगाउन जााँदा जनस्वास््यका मापदण्ड पूणनरुपमा पालना गनुन पने। 

 
 

थप जािकारीका लागग सबपका   
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