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कोभिड -१९ सिन्धी प्रमुख जािकारी 
 

लुम्बिनी प्रदेशको कोभिड-१९ को संक्रमण दरको ग्राफ हेदाा अभिल्लो २ हप्तादेम्बि क्रमशः तल झरेको प्रदेश स्वास्थ्य 

भनदेशनालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ््खया मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देिाएको छ। प्रदेशको आषाढ १२ गतेको तथ्याङ्कका 

आधारमा यस प्रदेशमा कुल ९६२७६ जनामा संक्रमण पुभि िएको छ। गत हप्ता २ हजार ४२ जना सभक्रय संक्रभमत रहेकोमा 

यो हप्ता लगिग ५० प्रभतसत (१३१९) ले कम रहेको तथ्याङ्कले देिाएको छ। यो हप्ता रुपने्दही र नवलपरासी पभिम बाहेकका 

सबै भजल्लामा २०० िन्दा कम सभक्रय संक्रभमत रहेको छ। अभिल्ला हप्ताहरुमा सबै िन्दा बढी रुपने्दहीमा सभक्रय संक्रभमत 

रहेकोमा यो हप्ता नवलपरासी पभिममा (२३१) धेरै संक्रभमत रहेको पईएको छ। गत २४ िण्टामा सबै िन्दा धेरै रुपने्दही 

भजल्लामा, ४१ जना नयााँ संक्रभमत थभपएका छन्। हालसम्म प्रदेशमा १,९०० जनाको मृतु्य िएको छ र पभछल्लो २४ िण्टामा 

जम्मा २ जनाको मृतु्य िएको छ।  

 

❖ स्वास्थ्य तथा जनसङ््खया मन्त्रालय, काठमाड ाँले कोभिड-१९ 

लाई मध्यनजर गदै भन:शुल्क भवशेषज्ञ टेभलमेडीभसन सेवा -

भबहान ८ देम्बि बेलुका ८ बजेसम्म- सुरु गरेको जानकारी 

गराएको छ। (सम्पका  निरहरु: ९८२८०७१६५४, 

९८२८०७१६५७ र ९८२८०७१६५८) 
 

❖ कोभिड-१९ संक्रमणको पभहलो लहरदेम्बि अस्थायी रूपमा 

सञ्चालन हाँदै आएका ११ वटा सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कलाई 

स्थायी गना इभपभडभमयोलोजी तथा रोग भनयन्त्रण महाशािाले 

प्रभत डेस्क ८८ लाि रकम पठाएको जनाएको छ। लुम्बिनी 

प्रदेशका बेलभहया (रुपने्दही), कृष्णनगर (कभपलवसु्त) र 

जमुनाहा (बााँके) नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कलाई पभन स्थायी गने 

जनाएको छ। (स्रोत: बाह्रािरी, आषाढ १०, २०७८)  
 

❖ पभहलो मात्रा एस्ट्र ाजेनेका (कोभिभसल्ड) िोप लगाएका 

व्यम्बिहरुले दोस्रो मात्रा िेरोसेल िोप लगाउाँदा अझै बढी 

प्रिावकारी हन्छ िनी भवश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत गरेको िने्न गलत समाचार िण्डन गदै भवश्व  स्वास्थ्य संगठनले 

२३ जूनमा एक भवज्ञम्बप्त जारी गदै यस भकभसमको कुनै पभन बयान जारी नगरेको जानएको छ। उि भवज्ञम्बप्तमा यस 

भकभसमका गलत सूचनाले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर पररणाम भनम्त्त्याउन सके्न र एस्ट्र ाजेनेका (कोभिभसल्ड) िोपको 

साटो (दोस्रो मात्रामा) िेरोसेल िोप लगाउन भमल्छ िने्न भनष्कषामा पुग्नका लाभग पयााप्त वैज्ञाभनक प्रमाण आवश्यक 

रहेको उले्लि गरेको छ। (स्रोत: भवश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपालको वेबसाईट र भवभिन्न राम्बस्ट्र य दैभनक पभत्रकाहरु )  
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https://www.who.int/nepal/news/detail/23-06-2021-press-release-incorrect-claims-on-mix-and-match-

regimen-for-covid-19-vaccines 

❖ नेपालमा कोरोना िाइरसको नयााँ िेररयन्ट पुभि िएको स्वास्थ्य तथा 

जनसङ््खया मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले ४७ वटा डेल्टा िेररयन्ट 

पुभि िएका नमुनामधे्य ९ वटामा थप उत्पररवतान के४१७एन मु्यटेसन 

िेभटएको र उि नयााँ मु्यटेशनलाई एवाई.१ नाम भदइएको जानकारी 

गराएको छ। हालसम्म यो मु्यटेसन नेपालसभहत भवश्वका १० िन्दा बढी 

रािर हरुमा पुभि िइसकेको मन्त्रालयले आषाढ ७ गते जारी गरेको 

भवज्ञम्बप्तमा उले्लि गररएको छ।  (स्रोत: रातोपाभट, आषाढ ७, २०७८) 
 

❖ सरकारले िाडी मुलुकमा कम गना जाने कामदारका लाभग िोपको 

व्यवस्था नगने हो िने वैदेभशक रोजगार धराशायी हने वैदेभशक रोजगार 

व्यवसायी संिले जनाएको छ। (स्रोत: काम्बिपुर दैभनक, आषाढ १२, २०७८)  

❖ स्वास्थ्य तथा जनसङ््खया मन्त्रालय, काठमाड ाँले भनकट िभवष्यमा तेस्रो 

लहर आउन सके्न सम्भाव्यतालाई मध्यनजर रािेर योजना सभहतको पूवा 

तयारीका काम िईरहेको –आषाढ ६ गते आयोजना गरेको िचुाअल 

पत्रकार समे्मलनमा जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयको उपचारात्मक सेवा 

महाशािाले जनशम्बिको भववरण सङ्कलन, भनदेभशका बनाउने, औषभध 

तथा उपकरणको सूची तयार गने, िररद प्रभक्रयाको अनुरोध गने, 

ताभलमका लाभग राभिर य ताभलम केन्द्र तथा दातृभनकायसाँग समन्वय गने 

काम िइरहेको जनाएको छ।(स्रोत: अनलाईन िबर, आषाढ ६, २०७८)  

https://www.who.int/nepal/news/detail/23-06-2021-press-release-incorrect-claims-on-mix-and-match-regimen-for-covid-19-vaccines
https://www.who.int/nepal/news/detail/23-06-2021-press-release-incorrect-claims-on-mix-and-match-regimen-for-covid-19-vaccines
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❖ हालसम्म कोभिड-१९ बाट ज्यान गुमाउने भचभकत्सकहरुको सङ््खया १७ पुगेको तथ्यांक नेपाल भचभकत्सक संिले 

जानकारी गराएको छ। जसमधे्य दोस्रो लहरमा मातै्र ११ जना 

भचभकत्सकले ज्यान गुमाएका छन् र धेरै जसो युवा भचभकत्सक 

रहेको तथ्याङ्कले देिाएको छ। मृतु्य हने धेरै भचभकत्सक र 

स्वास्थ्यकमीहरुले कोभिड-१९ भवरुद्धको िोप नलगाएको र 

केभहले पभहलो मात्रा मात्र लगाएको तथ्याङ्कले जनाएको छ। (स्रोत: 

हेल्थ पोस्ट्, आषाढ १०, २०७८) 
 

❖ कोभिड-१९ महामारीको भवषम अवस्थामा भवद्याथीलाई भसकाइबाट 

बभञ्चत हन नभदन िनै्द सरकारले वैकम्बिक प्रणालीबाट भवद्याथीको 

भसकाइ सहजीकरण भनदेभशका, २०७७’ कायाान्वयन गराउन 

भनदेशन भदएको र भनदेभशकामा अनलाइन, रेभडयो, टेभलभिजन, 

िुला भशक्षाबाट बालबाभलकालाई भसकाइसाँग जोड्न सभकने 

उपायहरु उले्लि गररएको छ। शहर तथा बजार के्षत्रमा रहेका 

अभधकांस भवद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा संचालन गदै आभहरहेका 

छन्। तर लामो समयको एकोहोरो अनलाइन कक्षाले 

बालबाभलकाको मनोसामाभजक स्वास्थ्यमा असर देम्बिन थालेको 

बाल मनोभवद्हरू बताउाँछन्। अिरभक्रया गना नसके्न, िुलभमल 

हन नचाहने, बोल्ने बानी कम हाँदै गएको, सम्त्झने शम्बि कम हाँदै 

जाने, एकोहोरो एक ठाउाँमा धेरैबेर बसु्नपने बानी भवकास हाँदै जााँदा 

अल्छी हने, ध्यान केम्बन्द्रत गना नसके्न, अनलाइनमा िर पने, भजद्दी 

गने भकभसमका समस्याहरू बालबाभलकामा देम्बिन थालेको 

मनोभवद्हरू बताउाँछन् ।(स्रोत: अनलाइन िबर, आषाढ११, 

२०७८) 

 प्रादेभशक खबरहरु  

❖ २०७८ आषाढ ६ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ््खया मन्त्री मानभनय िोज 

प्रसाद शे्रष्ठ जू्यको प्रमुि आभतथ्यमा र श्रीमान् सभचव जू्यको 

समपुम्बस्थती र लुम्बिनी प्रदेशका प्रत्यक्ष भनवााभचत प्रदेश सिा 

सदस्यजू्यहरुो सहिाभगतमा १०९ वटै स्थानीय तहका 

प्रमुिजू्यहरुसंग "स्थानीय तहको बजेट, प्राथभमकता र स्वास्थ्य के्षत्रको 

अवस्था" सिन्धमा िरु्च्ाअल बैठक सम्पन्न िएको छ  

❖ आषाढको पभहलो साता कोभिड-१९ भबरामीको चाप कम िैसकेको र 

लगतै्त भनषेधाज्ञा अभल िुकुलो हन साथ फेरर भबस्तारै अस्पतालमा 

संक्रभमतहरुको चाप बढ्न लागेको बुटवलम्बस्थत लुम्बिनी प्रादेभशक अस्पतालले जानकारी भदएको छ। (स्रोत: काम्बिपुर 

दैभनक, आषाढ ११, २०७८)  
 

❖ भनषेधाज्ञा िुकुलो िएसाँगै लुम्बिनी प्रदेशका भजल्लामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतका ता िटेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु: 

मास्क नलगाउनु, बजार िुलेपभछ भकनमेल गनेको िीड लागु्न र बैंक तथा भवभत्तय संस्थाहरुमा भिडिाड हनुले फेरी 

संक्रमण बढ्न सके्न सम्भावना रहेको छ। यो संगै असार महीनामा िेतीपाती र भबहेवारीको लगन हने र गाउाँ  िरमा 
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❖  

िीडिाड िईरहेको र यसले संक्रमणको जोम्बिम अझै बढाएको जानकारी प्रदेशका भवभिन्न भजल्लाहरुबाट जानकारी 

आएको छ। (स्रोत: काम्बिपुर दैभनक, आषाढ ११, २०७८) 
 

❖ कोभिड-१९ को उपचारमा सहयोग पुर् याउने उदेश्यले रुपने्दहीको एक गैर सरकारी संस्था प्रभतमा-भनमा सृ्मभत 

प्रभतष्ठानले लुम्बिनीका १३ वटा सरकारी अस्पताललाई साढे दुई करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। 

प्रभतष्ठानले अम्बिजन कन्सन्टर ेटर ९० थान, अम्बिजन भसभलण्डर ११५ थान, मेभडकल टेन्ट ५ थान, बाईब्याप मेभसन ५ 

थान, आईसीयू बेड ५ थान, पीपीई सेट २ हजार २०० थान लगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीहरु  प्रदान गरेको छ।(स्रोत: 

अनलाइन िबर, आषाढ २, २०७८)  
 

❖ मदन िण्डारी फाउणे्डशनद्धारा नेपालगन्जम्बस्थत िेरी अस्पतालको आइसीयूमा कायारत स्ट्ाफ नसा सुभनता साहकारी 

र नेपाल एिुलेन्स सभिास कीभतापुर से्ट्शनका एिुलेन्स चालक बोमबहादुर गुरुङ्खलाई १/१ लािधनराशी बराबरको 

पुरस्कार प्रदान गररने जनाएको छ। फाउणे्डशनले भवज्ञप्ती जारी गदै जनस्वास्थ्यको के्षत्र, भवशेषगरी कोभिड १९ को 

महामारीमा आफ्नो ज्यान जोम्बिममा रािेर अग्रपंम्बिमा रही कोभिड-१९ बाट संक्रभमत भबरामीको सेवामा भदनरात 

िटेर सेवा गनुािएकोमा उहााँहरुको योगदानको उच्च मूल्ांकन गदै यो पुरस्कार प्रदान गना लाभगएको जानकारी भदएको 

छ। (स्रोत: स्वास्थ्यपेज, आषाढ ११, २०७८) 

 

अन्तरााभरिय भवषयबसु्तहरु 

❖ कोभिड-१९ को महामारी र िोपको भवकासक्रमलाई मध्यनजर गरेर भवश्वका गररब रािर लाई िोप सस्तो दरमा उपलब्ध 

गराउने उदे्दश्यले सन् २०२० मा कोभ्यािको स्थापना गररएको भथयो। भवश्व स्वास्थ्य संगठनले नेतृत्व गरेको यो 

अभियानअिगात सन २०२१को अन्त्यसम्म २ अबा डोज िोप उपलब्ध गराउने सुरुमा लक्ष्य भलइएको भथयो। गररब 

रािर का २० प्रभतशत जनसङ््खयालाई पुगे्न िोप यो सुभवधाले अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य भथयो। तर िोपका 

उत्पादनमा भढलाइ तथा आपूभता व्यवस्थामा देम्बिएको गढबढीका कारण कोभ्यािको िोपमा िर परेका धेरै रािर मा 

िोपको अिाव िएको छ।  (स्रोत: नागररक दैभनक, आषाढ ९, २०७८)  

❖ िारतको पभछल्लो तथ्याङ्क अनुसार, हाल सम्म कररब ३०,००० जनामा कालो ढुसी संक्रमण देम्बिसभकएको र कररब 

२,१०० जनाको ज्यान भलईसकेको छ। िोपको किरेज अझै पभन भनकै कम प्रभतशतमा िएको हाँदा स्वास्थ्य प्रणाली 

सबल निएका िारत लगायत दभक्षण एभशयामा यो महामारीले जोम्बिम थपेको बताएको छ। शल्भक्रया तथा अत्यि 

महाँगा औषभधको आवश्यक पने यसको उपचार जभटल िएको र मृतु्य दर पभन ५० प्रभतशत िन्दा माभथ रहेको उले्लि 

गरेको छ । (स्रोत: द नु्ययोका  टाइम्स, जुन २०, २०२१) https://www.nytimes.com/2021/06/20/world/asia/india-
covid-black-fungus.html 
 

 

कोभिड-१९ खोप सिम्बन्ध जािकारी   

❖ जेष्ठ २५ गते देम्बि २९ गते सम्म ७७ वटै भजल्लाहरुमा िेरोसेल िोपको पभहलो मात्रा संचालन िएको र सो िोपको दोस्रो 

मात्राको िोप अभियान पभहलो मात्रा लगाएको २१ देम्बि २८ भदन पभछ हने गरर आगामी आषाढ २२ गते देम्बि संचालन 

गना हन स्वास्थ्य तथा जनसङ््खया मन्त्रालयले सबै प्रदेश तथा स्थानीय भनकायहरुलाई जानकारी गराएको छ। (स्रोत: 

काम्बिपुर दैभनक, आषाढ ११, २०७८) 

 

❖ कोभिड-१९ को दोस्रो लहर सुरु िएयता संिीय सरकारमा तीन जना स्वास्थ्यमन्त्री फेररइसकेका छन् । छोटो समयमा 

मन्त्री फेररदा कोभिड-१९ भवरुद्धको िोपका लाभग प्रशासभनक लगायत राजनीभतक र कूटनीभतक रूपमा पहल गना धेरै 

गाह्रो िएको र िोप उत्पादन गने कम्पनीले पत्याउन छाडेको मन्त्रालयका कमाचारीहरुले जानकारी गराएका छन्। 

(स्रोत: काम्बिपुर दैभनक, आषाढ १०, २०७८)  
 

https://www.nytimes.com/2021/06/20/world/asia/india-covid-black-fungus.html
https://www.nytimes.com/2021/06/20/world/asia/india-covid-black-fungus.html


स्वास्थ्य तथा जनसङ््खया मन्त्रालय  

लुम्बिनी प्रदेश 

मुकाम: बुटवल, नेपाल   

❖ हालसम्म भवश्वमा १०३ वटा कोभिड-१९ भबरुद्धका िोपहरु म्बिभनकल पररक्षणमा रहेको र १८४ म्बिभनकल िन्दा 

अभिको भवकास क्रममा रहेको भवश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। (स्रोत: भवश्व स्वास्थ्य संगठनको वेबसाईट, आषाढ 

९, २०७८) https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race  
 

कोभिड-१९ र प्राकृभतक प्रकोप  

❖ आषाढको पभहलो हप्ता देम्बि सुरु िएको मनसुनले देशका अभधकांश पहाडी भजल्लाहरुमा जनधनको क्षभत पुर् याउने 

छ। यो हप्ता पभन िारी वषााको सम्भावना रहेका प्रदेशका (प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी) पहाडी िू–िागमा 

पभहरो तथा गेग्रान बहावको जोम्बिम रहेको जल तथा म सम भवज्ञान भविागले जनाएको छ। त्यसैगरी, नदीनाला तथा 

िहरे िोलाहरुमा पानीको सतह बढ्न सके्न तथा यातायात के्षत्र प्रिाभवत हन सके्न िएकाले आवश्यक सतका ता 

अपनाउन हन भविागले आग्रह गरेको छ। (स्रोत: बाह्रिरी, आषाढ ११, २०७८)  
 

 

Recommendations:  

❖ प्रदेशमा मनसुन सभक्रय हाँदा सम्म बाढी, पभहरो जस्ता प्राकृभतक प्रकोपको जोम्बिम रहने हाँदा, कोभिड-१९ महामारीको 

जोम्बिमलाई पभन याल राख्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु: ि भतक दुरी कायम राखे्न, मास्कको उभचत प्रयोग गने र 

बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने जस्ता जानकारी मूलक सने्दशहरु प्रिाभवत के्षत्रहरुमा भवभिन्न मध्यमबाट प्रसारण 

गने।  

❖ भनषेधाज्ञा िुकुलो िएसाँगै समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतका ता िटेको पाइएको र यस भकभसमका गभतभवभधले 

संक्रमणको जोम्बिम कायमनै हने हाँदा सबै तह र तप्काबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गना गराउन पहल गनुा 

पने। 

❖ भवद्याथीलाई लामो समय सम्म मोवाईल वा कम्त्यूटरमा अनलाईन कक्षा भलदा धेरैमा मानोसामाभजक स्वास्थ्य समस्या 

देिापरेको र यसलाई हल गनाको लाभग भवद्यालयहरु र सिम्बन्धत भनकायले भनम्न कुराहरुमा ध्यान भदन पने देम्बिएको; 

o बच्चासंगै अभििावकहरुलाई पभन रािेर अिभक्रा या गदै कक्षा सञ्चालन गने 

o भशक्षक/भशभक्षकाहरुको एकोहोरो पाठ िन्दा बालबाभलका हरु लाई रचनात्मक भक्रयाकलापमा समावेश गने  

o हरेक कक्षा २० देम्बि ३० भमनटको मात्र सञ्चालन गने र बीच-बीचमा ररफे्रश हने िालका िेलहरु िेलाउने  

o स-साना नानीहरु लाई भदनमा २ िण्टा िन्दा बढी यस्ता िचुाअल कक्षामा समावेश नगने। 
 

 
 

थप जानकारीका लाभग सम्पका   
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