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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ भवाद्र मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

मिति खोपको नाि र 
िात्ा

लक्षिि सिूह

भाद्र १-३ भेरोक्सल /
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१८ वर्ष उिेर पुगेका कषिा १२ का 
तवद्ािमीहरु

भाद्र ९-११ भेरोक्सल /
दोस्ो

पदहलो िात्ा क्लई दोस्ो िात्ा क्लन छुट 
भएकाहरु

भाद्र १, ३ र 
११

एस्ट्ाजेनेका/  
पदहलो

वैदेक्िक रोजगारिा जानेहरु
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भएकाहरु

भाद्र १५-१८ एस्ट्ाजेनेका/  
पदहलो

हले्थ साइन् र क्सतटइमभतटका प्ातवमिक 
तवद्ािमीहरु

भाद्र १६-१८ भेरोक्सल / 
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भएकाहरु
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ भवाद्र मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

नियनित 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 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 ्ैठक
• ररतपुर ििवािगरपवाललकवा स्वास्थय उपसनिनतको ्ैठक सनिनतकवा संयोजक  

्डवा िं २७ कवा ्डवाधयषि श्ी गोन््द तवािवाङ्जयूको अधयषितवािवा रवाद्र ९ गते 
्सेको । 

• ्ैठकिवा चवालु आनथ्भ क ्ष्भ िवा सञ्वालि हुिे प्रसतवान्त कवाय्भ क्रि तथवा कोनरड १९ 
खोप अनरयवाि सम्््धिवा छलरल गररएको ।

िवाक्सक सनिषिवा ्ैठक
• रवाद्र ८ : जिस्वास्थय प्र्र््भ ि िवाखवा र स्वास्थय संसथवािरुबवाट श्वा्ण ि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 भवाद्र मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

स्वास्थय संसथवाको र्ि लिलवा्यवास
ररतपुर ििवािगरपवाललकवा प्रिुख रे िु दवािवाल्जयूबवाट ररतपुर ििवािगरपवाललकवा अ्तग्भ त 
निमिवािुसवारकवा स्वास्थय संसथवाको र्ि लिलवा्यवास गररएको 
• रवाद्र ३ : ्डवा िं ४ िवा रिेको दुगवा्भ चोक आ्धवाररुत स्वास्थय के्द्रको र्ि लिलवा्यवास
• रवाद्र १२ : ्डवा िं २९ िवा रिेको कन्लवास स्वास्थय चौकी र डवालेटवार आयु ््वे द 

औष्धवालयको र्ि लिलवा्यवास
• रवाद्र २९ : ्डवा िं २८ जीतपुरिवा सथवापिवा हुिे आ्धवाररुत स्वास्थय के्द्र र्ि 

लिलवा्यवास
• रवाद्र ३० : ्डवा िं २४ धु््िगरिवा सथवापिवा हुिे आ्धवाररुत स्वास्थय के्द्र र्ि 

लिलवा्यवास
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ भवाद्र मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

 स्वास्थय संसथवािरुलवाई स्वास्थय सवािवाग्ी तथवा आइसोलेसि नकट न्तरण
• ररतपुर ििवािगरपवाललकवाको सि््यिवा कवाररतवास िेपवालबवाट कररब १२ लवाख िुलय 

बरवाबरकवा अह्सजि क्सलल्डर, अह्सजि क्स्टट रे टर, िवासक, सयवानिटवाइजर, 
सक्ज्भ कल ग्ोभस लगवायतकवा स्वास्थय सवािवाग्ीिरु लि्िगर प्रवाथनिक स्वास्थय के्द्र, 
िेघौली स्वास्थय चौकी, गुञ्जिगर स्वास्थय चौकी र जगतपुर स्वास्थय चौकीलवाई 
िसतवा्तरण गररएको ।

• ििवािगरपवाललकवाकवा एन्टजेि पररषिण प्रयोगिवालवाबवाट कोनरड १९ संक्रिण पुष्ी 
रएकवािरुकवा लवानग कवाररतवास िेपवालबवाट िोि आइसोलेसि नकट िसतवा्तरण 
गररएको । 

तालिम कार्यक्रम
• द िपे्रोसी लमशन नेपािकरो 
सहररोगमा महहिा स्ास्थर 
स्रसेव्काहरुका िालग 
हात्ीपाइि ेतथा कुष्ठररोग 
सम्न्ी २ हदने तालिम भाद्र 
अननतम हप्ामा २ समहूका 
िालग सञ्ािन गररएकरो ।
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चीनबाट स्ास्थ्य सािाग्ी प्ाप्त ििा तविरण
• मित्राष्ट्र चीनको Sigatse Municipality र Baiyacheng Agricul-

tural and Animal Husbandary Products Processing Co. 
Ltd., China को सहयोगिा COVID 19 Response Emergency 
Support अन्तग्षि िहानगरपाक्लकालाई कदरब १ करोड भन्ा बति िुल्य 
बराबरको स्ास्थ्य सुरषिा  सािाग्ी प्ाप्त भएको । 

• क्चमनयाँ प्तिमनमि चाङबाट नगरप्िुख रेनु दाहालज्ूलाई अक्सिजन 
कन्न्ट्टेर २० िान, अक्सिजन क्सक्लन्डर २०० िान, फेस िास्क, 
सरजजिकल िास्क र एन ९५ िास्क गरी ५० हजार, तपतपइ सेट २७०० र 
सरजजिकल ग्ोभस १० हजार भाद्र २७ गिे एक सिारोहका वीच हस्ान्तरण 
गदरएको । 

• प्ाप्त सािाग्ीहरु िध्य कदरब ५० लाख भन्ा बति िूल्य बराबरका स्ास्थ्य 
सािाग्ीहरु भरिपुर अस्पिाललाई हस्ान्तरण गदरएको ।

स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ भवाद्र मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 
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औरिी सािाग्ी आपूतिजि  
• स्ास्थ्य संस्ाहरुबाट प्ाप्त िाग फारिका आिारिा जनस्ास्थ्य 

प्वद्ध्षन िाखाबाट तविरण योजना बनाई औरिी सािग्ीहरु सवै स्ास्थ्य 
संस्ासम्म पुर्ा्षइएको ।  

षियरोग समिषिा
• आ.ब. २०७७।७८ को िेस्ो चौिाक्सक अवमिको षियरोगका तवरािीहरुको 

कोहट्ष समिषिा ििा षियरोग ििा कुष्ठरोग काय्षक्रिको वातरजिक समिषिा  
िहानगरपाक्लका मभत् षियरोग डटस सेवा प्दान गनने स्ास्थ्य संस्ाहरुका 
फोकल पस्षन र प्योगिालािा काय्षरि कि्षचारीहरु सिेिको उपस्स्तििा 
भाद्र ३० र ३१ गिे सम्पन्न गदरयो । 

स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ भवाद्र मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 
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