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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ कवाक्त्यक मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

ममव् खोपको नाम ि 
मात्ा

लसषि् िमूि

काव त्ि क ७-८ भेिोसिल / 
दोस्ो

३५ िष्स िा िो भन्ा मामिका जनिंख्ा ि 
१८ िष्स उमेि पुगेका यि अगाडीको खोप 
अमभयानमा छुट भएका विद्ािथीिरु

काव त्ि क ८-९ भेिोसिल / 
परिलो

िैदेसशक िोजगािमा जान ेिरु

काव त्ि क 
७-१०

कोमभसशल्ड / 
दोस्ो

विमभन्न िमयमा कोमभसशल्डको परिलो 
मात्ा प्राप्त गिेकािरु

काव त्ि क 
८-१०

कोमभसशल्ड / 
परिलो

िैदेसशक िोजगािमा जान ेिरु

काव त्ि क १५-
१६

भेिोसिल / 
परिलो

१८ िष्स पुगेकािरु िबै

काव त्ि क १५-
१६

भेिोसिल / 
दोस्ो

विमभन्न िमयमा भेिोसिलको परिलो मात्ा 
प्राप्त गिेकािरु

काव त्ि क १६ कोमभसशल्ड/ 
दोस्ो

विमभन्न िमयमा कोमभसशल्डको परिलो 
मात्ा प्राप्त गिेकािरु

काव त्ि क १६ कोमभसशल्ड /
एस्ट्ाजेनेका / 
परिलो

१८ िष्स पुगेकािरु िबै ि िैदेसशक 
िोजगािमा जान ेिरु

काव त्ि क २५ कोमभसशल्ड /
एस्ट्ाजेनेका / 
परिलो

१८ िष्स पुगेकािरु िबै ि िैदेसशक 
िोजगािमा जान ेिरु

काव त्ि क २५-
२६, ३०

भेिोसिल / 
परिलो

१८ िष्स पुगेकािरु िबै

काव त्ि क २५ भेिोसिल / 
दोस्ो

विमभन्न िमयमा भेिोसिलको परिलो मात्ा 
प्राप्त गिेकािरु
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ कवाक्त्यक 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

िवाक्सक सनिषिवा ्ैठकिवाक्सक सनिषिवा ्ैठक
• कवानत्भ क १४ : 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 कवाक्त्यक मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

LPEP (Leprosy Post Exposure Prophylaxis) कवाय्भ क्रि अ्तग्भ त औष्धी LPEP (Leprosy Post Exposure Prophylaxis) कवाय्भ क्रि अ्तग्भ त औष्धी 
न्तरणन्तरण
ररतपुर ििवािगरपवाललकवा नरत्र रिेकवा कुष्ठरोगकवा न्रवािी तथवा कुष्ठरोग प्ररवान्तिरुकवा 
लवानग LPEP (Leprosy Post Exposure Prophylaxis) कवाय्भ क्रि अ्तग्भ त 
औष्धी न्तरण कवाय्भ क्रि सञ्वालि गररएको जसको प्रगती न््रण तपक्सल अिुसवार 
रिेको छ । 

स्वास्थ्य  संस्वा विरवामी 
संख्वा

औषधी वितरण वििरण
मविलवा पुरुष जम्वा

फुलबवारी स्वास्थ्य चौकी ९ ३४ ३८ ७२
मंगलपुर स्वास्थ्य चौकी ५ ३२ ३६ ६८
भरतपुर स्वास्थ्य चौकी १२ ७४ ७७ १५१
विव्यनगर स्वास्थ्य चौकी ३ २० १० ३०
शवारिवानगर स्वास्थ्य चौकी २ ११ १२ २३
कुल जम्वा ३१ जनवा १७१ १७३ ३४४
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ कवाक्त्यक मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

स्वास्थय संसथवा सथवापिवा तथवा र्ि लिलवा्यवासस्वास्थय संसथवा सथवापिवा तथवा र्ि लिलवा्यवास
ररतपुर ििवािगरपवाललकवा  प्रिुख रे िु दवािवालजयूबवाट ररतपुर ििवािगरपवाललकवा अ्तग्भ त 
ररतपुर ििवािगरपवाललकवा ्डवा िं. १५ िवा सथवापिवा रएको सूय्भ िगर िगर स्वास्थय 
के्द्रको कवानत्भ क १३ गते सिुद्वाटि गिु्भ रयो ।
यसकवा सवाथै ररतपुर ििवािगरपवाललकवा ्डवा िं १ िवा रिेको दे्घवाट आयु ््वे द औष्धवालय 
र ्डवा ि ं. ५ िवा रिेको रीिलवाल आ्धवाररुत स्वास्थय के्द्र सवान्क कैलवाििगर 
आ्धवाररुत स्वास्थय के्द्र र्िको लिलवा्यवास गिु्भ रयो ।
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स्ास्थ्य िंस्ािरुका लामग औषधी िामाग्ी आपूव त्िस्ास्थ्य िंस्ािरुका लामग औषधी िामाग्ी आपूव त्ि
मिानगिपासलका अन्तग्स्का स्ास्थ्य िंस्ािरुका लामग मासिक औषधी 
उपकिण आपूव त्ि  गरिएको । 

स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ कवाक्त्यक मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 
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िाष्ट्रिय आिोग्य रदिि ्िा धन्वन्तिी जयन्ती िम्पन्निाष्ट्रिय आिोग्य रदिि ्िा धन्वन्तिी जयन्ती िम्पन्न
• आयुिवेद विकािको आधाि, जनशक्ति विकाि ि पूिा्सधाि भन्ने नािाका 

िाि िाष्ट्रिय आिोग्य रदिि ्िा धन्वन्तिी जयन्ती जनस्ास्थ्य शाखा ि 
आयुिवेद औषधालयिरुमा विविध काय्सक्रम गिी मनाइयो ।  

स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ कवाक्त्यक मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

िाष्ट्रिय मभटािमन ए काय्सक्रम िञ्ालनिाष्ट्रिय मभटािमन ए काय्सक्रम िञ्ालन
काव त्ि क ७ ि ८ ग्े भि्पुि मिानगिपासलका अन्तग्स्का मरिला स्ास्थ्य 
स्य ंिेविकािरु माफ्स ् ६ मरिना देजख ५ िष्स िम्मका बालबासलकािरुलाई 
मभटाममन ए ि १ िष्स देजख ५ िष्स िम्मका बालबासलकािरुलाई जुकाको औषधी 
खुिाउने काय्सक्रम िम्पन्न भयो ।

मभटाममन ए पाएका: 
६-११ मरिना: २२४६ 
१२-५९ मरिना: २४०८७
जम्मा: २६३३३ जना 
प्रग्ी: ९२ प्रव्श्

जुकाको औषधी पाएका: 
१२-२३ मरिना: ५०२६ 
२४-५९ मरिना: १९०६०
जम्मा: २४०८६ जना 
प्रग्ी: ९७ प्रव्श्
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