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को�भड १९ �वरु�को खोप अ�भयानको प्रगती
२०७८ आ��न मसा�स�

खोप कभरेज

हालस� खोप लगाइएको: २५८१६५ डोज

१३४५४१ डोज

१२३६२४ डोज

५२.१ प्र�तशत

४७.९ प्र�तशत

खोप प�हलो मात्रा पुरा मात्रा

को�भ�श�

भेरो�सल

३३४२३ जना २३०६१ जना

१०५८०० जना ७५७८१ जना
२०१०० जना

पिहलो मात्रा 
लगाएको 

पूण� मात्रा 
लगाएको 

खोप लि�त 
जनस  ं�ा

१,१८,९४२ 
जना

(४७.९%)

२,४८,३४० 
जना

(७१.६%)

१,३९,२२३ 
जना

(५६.१%) #

# लि�त जनसखं्या :  कुल जनसखं्याको ७१.६२ प्रितशत

म�हला

पुरुष

जा�ेन
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ज�ा संक्र�मत

१८७४१ जना

संक्र�मत म�हला संक्र�मत पुरुष

मृ�ू भएका�नको भएका

८७७४ जना ९९६७ जना

१८२८८ जना २६९ जना

को�भड १९ स��ी �ा� �ेत्रको प्र�तकायर्
२०७८ आ��न मसा�स�

हालस�का संक्रिमतह�को िववरण

२०७८ आि�न मिहनाको अपडेट

स�क्रय संक्र�मत होम आइसोलेसन अ�तालमा
१८४ जना १६० जना २४ जना

ज�ा संक्र�मत

६८२ जना ३५१ जना ३३१ जना

९६३ जना १२ जना
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को�भड १९ स��ी �ा� �ेत्रको प्र�तकायर्
२०७८ आ��न मसा�स�

हालस�को ए��जेन प�र�ण िववरण

आि�न मिहनाको ए��जेन प�र�ण िववरण

ज�ा

म�हला

पुरुष

प�र�ण सं�ा संक्र�मत सं�ा

पोजे�टभ दर : ३३.५ प्र�तशत

प�र�ण सं�ा संक्र�मत सं�ा

ज�ा

म�हला

पुरुष

४१११ जना

१८९५२ जना

२१५९ जना

१३७५ जना

६८६ जना

६८९ जना

३०८ जना

१४३ जना

१६५ जना

६५ जना

२९ जना

३६ जना

आ��न म�हनाको पोजे�टभ दर : २१.१ प्र�तशत
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�वप� नाग�रक औषधोपचार �सफा�रश �ववरण
२०७८ आ��न मसा�स�

हालस� सेवा प्रदान ग�रएको �ववरण
म�हला पुरुष ज�ा

मुटुरोग

�ा�र
मृग�ला रोग

२२ जना
३१ जना
३ जना

१६ जना
१८ जना
८ जना

३८ जना
४९ जना
११ जना

हडे इन्जुरी ० जना ४ जना ४ जना

�ाइनल इन्जुरी नभएको

अ�ाइमसर् 

पा�क� �� �ड�जज

�सकल सेल एने�मया

नभएको

कुल ज�ा

नभएको

नभएको

५६ जना ४६ जना १०२ जना

आ��न म�हनामा सेवा प्रदान ग�रएको �ववरण
म�हला पुरुष ज�ा

मुटुरोग

�ा�र
मृग�ला रोग

५ जना
६ जना
१ जना

६ जना
४ जना
२ जना

११ जना
१० जना
३ जना

हडे इन्जुरी

�ाइनल इन्जुरी नभएको

अ�ाइमसर् 

पा�क� �� �ड�जज

�सकल सेल एने�मया

नभएको

कुल ज�ा

नभएको

नभएको

१२ जना १२ जना २४ जना

नभएको



भरतपुर महानगरपालिकाको मालिक स्ास्थ्य बुिेटिन 6

स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ आक्विन मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

मिति खोपको नाि र 
िात्ा

लक्षिि सिूह

आतविन ५-६ भेरोक्सल / 
पहहलो

३५ वर्ष वा सो भन्ा िामि उिेरका 
जनसंख्ा र १८ वर्ष उिेर पुगेका यस 
अगाडीको खोप अमभयानिा छुट भएका 
तवद्ािथीहरु

आतविन १४-
१८

भेरोक्सल / 
दोस्ो

१८ वर्ष उिेर पुगेका कषिा १२ का 
तवद्ािथीहरु, क्ििवन उद्ोग संघिा 
आवद्धहरु र ४० वर्ष वा सो भन्ा िामि 
उिेर भएकाहरु

कोमभड १९ तवरुद्धको खोप अमभयान २०७८।०७९कोमभड १९ तवरुद्धको खोप अमभयान २०७८।०७९
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ आक्विन मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

नियनित स्वास्थय से्वानियनित स्वास्थय से्वा
• ्वाल्वाललकवा तथवा गर्भ ्ती िहिलवाकवा लवानग खोप कवाय्भ क्रि
• पोषण कवाय्भ क्रि 
• ि्लििु तथवा ्वालरोगको एनककृत वय्सथवापि
• सुरक्षित िवातृत् तथवा सुरक्षित गर्भ पति से्वा
• परर्वार नियोजि
• षियरोग तथवा कुष्ठरोग लगवायत सरु्वा रोगिरुको निदवाि तथवा उपचवार 
• आयू ््वे द स्वास्थय से्वा
• गवाउँघर क्लिनिक
• िहिलवा स्वास्थय स्यंसेन्कवा िवार्भ त स्वास्थय से्वा 
• स्वास्थय उपचवार, बहिरंग से्वा लगवायतको से्वािरु

कोनरड १९ पररषिण तथवा परवािि्भकोनरड १९ पररषिण तथवा परवािि्भ
• ििवािगरपवाललकवाकवा १० ्टवा स्वास्थय संसथवािरु िवार्भ त कोनरड १९ को एन्टजेि 

पररषिण
• लि्िगर कोनरड १९ असपतवाल र िवारदवािगर कोनरड १९ असपतवाल िवार्भ त 

कोनरड १९ निदवाि तथवा परवािि्भ  से्वा

स्वास्थय उपसनिनत ्ैठकस्वास्थय उपसनिनत ्ैठक
• ररतपुर ििवािगरपवाललकवा स्वास्थय उपसनिनतको ्ैठक सनिनतकवा संयोजक  

्डवा िं २७ कवा ्डवाधयषि श्ी गोन््द तवािवाङ्जयूको अधयषितवािवा अवाक्विि १३ गते 
्सेको । 

• ्ैठकिवा ्वानष्भ क िगर न्कवास योजिवा २०७८।७९ िवा सिवा्ेि स्वास्थय कवाय्भ क्रि 
, कवाय्भ क्रि कवायवा्भ ््यि कवाय्भ योजिवा तथवा कोनरड १९ खोप अनरयवाि सम्््धिवा 
छलरल गररएको ।

िवाक्सक सनिषिवा ्ैठकिवाक्सक सनिषिवा ्ैठक
• आक्विि ७ : जिस्वास्थय प्र्र््भ ि िवाखवा र स्वास्थय संसथवािरुबवाट आक्विि िहििवािवा 

हदइएको से्वा सवाथै आगवािी कवाय्भ हदिवा र कोनरड १९ खोप अनरयवाि सम्््धिवा 
छलरल गररएको । 
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ आक्विन मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

स्वास्थय संसथवाको र्ि लिलवा्यवासस्वास्थय संसथवाको र्ि लिलवा्यवास
आक्विि २१ : ररतपुर ििवािगरपवाललकवा प्रिुख रे िु दवािवाल्जयूबवाट ररतपुर 
ििवािगरपवाललकवा ्डवा िं ३ िवा सथवापिवा तथवा सञ्वालि रएको आ्धवाररुत स्वास्थय 
के्द्रको र्ि लिलवा्यवास गररएको ।
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ आक्विन मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

आ.्. २०७७।७८ को ्वानष्भ क सनिषिवा कवाय्भ क्रि समपन्न आ.्. २०७७।७८ को ्वानष्भ क सनिषिवा कवाय्भ क्रि समपन्न 
ररतपुर ििवािगरपवाललकवा अ्तग्भ त आ.ब. २०७७।७८ िवा सञ्वाललत जिस्वास्थय 
कवाय्भ क्रि तथवा नक्रयवाकलवापिरुको ्वानष्भ क सनिषिवा २०७८ आक्विि ७ र ८ गते समपन्न 
गररयो । कोनरड १९ को ििवािवारीकवा बवाबजुद जिस्वास्थयकवा सूचकिरुको प्रगती 
उतसवािप्रद नथयो ।
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A-HMIS (आयुववेद स्ास्थ्य व्यवस्ापन सुिना प्रणाली सम्वन्ी िाक्लि A-HMIS (आयुववेद स्ास्थ्य व्यवस्ापन सुिना प्रणाली सम्वन्ी िाक्लि 
आतविन १६ गिे आयुववेद औरधालयिा काय्षरि स्ास्थ्यकिथी ििा 
सरोकरवालाहरुका लामग A-HMIS (आयुववेद स्ास्थ्य व्यवस्ापन सुिना 
प्रणाली सम्वन्ी िाक्लि सञ्ालन गहरएको । 

स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ आक्विन मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 
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स्ास्थ्य संस्ा स्ापना ििा सञ्ालनस्ास्थ्य संस्ा स्ापना ििा सञ्ालन
• भरिपुर िहानगरपाक्लका अन्तग्षि स्ास्थ्य संस्ा नभएका वडाहरुिा 

मनम्ानुसार आधारभुि स्ास्थ्य केन्द्र स्ापना ििा स्ास्थ्य सेवा प्रदान 
शुरुवाि भयो । 

 »   वडा न ं ३ आधारभुि स्ास्थ्य केन्द्र
 »  वडा नं ७ आधारभुि स्ास्थ्य केन्द्र
 »  वडा नं १२ आधारभुि स्ास्थ्य केन्द्र
 »  वडा नं २० आधारभुि स्ास्थ्य केन्द्र
 »  वडा नं २४ आधारभुि स्ास्थ्य केन्द्र
 »  वडा नं २८ आधारभुि स्ास्थ्य केन्द्र

• सािै स्ास्थ्य सेवाको पहुँिबाट टाढा रहकेो वडा नं १५ सूय्षनगरिा 
सूय्षनगर नगर स्ास्थ्य केन्द्र स्ापना ििा सञ्ालन गन्ष मनण्षयानुसार 
सेवा शुरुवाि भयो । 

स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ आक्विन मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

पहरवार मनयोजन िदवस पहरवार मनयोजन िदवस 
• कोमभड १९ को िहािारी: पहरवार 

योजना सेवािा सवैको पहुँि 
बराबरी भन्न नाराका साि आठौ 
पहरवार िनयोजन हदवस २०७८ 
यहह आतविन २ गिे िदनुसार 
सेपे्म्बर १८, २०२१ िा िनाइयो । 

स्ास्थ्यकिथीहरुका लामग पोष्ट स्ास्थ्यकिथीहरुका लामग पोष्ट 
कोमभड िानक्सक स्ास्थ्य सम्वन्ी कोमभड िानक्सक स्ास्थ्य सम्वन्ी 
अमभिुखखकरणअमभिुखखकरण
आतविन १ गिे भरिपुर 
िहानगरपाक्लकाको सिन्वय र कलेज 
अफ िेहडकल साइन्ेस पुरानो 
िेहडकल कलेजको अायोजनािा  
भरिपुर िहानगरपाक्लका िािहिका 
स्ास्थ्य स  ंस्ािा काय्षरि 
स्ास्थ्यकमिमि हरुलाई पाेष्ट कोमभड  
िानक्सक स्ास्थ्य सम्वन्ी १ हदने 
अमभिुखीकरण सम्पन्न भयो । 
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