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Major Highlights (3-5 bullets)
• प्रदेश अन्तरगत सबै १४ जिल्ला १३७ स्थानीय तहमा मङ्जसर

११ र १२ गते राजरि य जिटाजमन ए अजियान सफलतापुर्वक

सम्पन्न िएको ।

• ६ मजहना देखि ५ बर्वमुनीका कररर् ४ लाि ४४ हिार

बालबाजलका लजित र प्रजतरे्दन आउने क्रममा ।

• राजरि य जिटाजमन ए अजियानको लाजग सुआहारा कायवक्रम लागू

िएका जिल्लाका मजहला स्वास्थ्यस्वयंसेजर्काहरुलाई सजिवकल

मास्क र स्यानीटाइिर उपलब्ध िएको ।

• सुआहारा कायवक्रम अन्तरगत कायवरत १८४ िना जफल्ड

कमवचारीहरुले मजहला स्वास्थ्यस्वयंसेजर्काहरुलाई सहयोग

प्राप्त िएको ।

• १५ एफएम र रेजियो नेपालबाट एक हप्ता अगािी देखि नै

सूचना समे्प्रर्ण हुने र स्वयंसेजर्काहरुलाई SMS पठाइएको ।

सिदन्वा, तापे्लजुङ
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• कोजिि १९ को िोखिम नू्यजनकरण तथा पोर्ण प्रर्द््रधनका लागी हिार जदनका
घरपररर्ारमा हालसम्म 2 लाि 51 हिार िन्दा बजि पटक टेजलफोन एरं् घरिेट माफव त

परामशव गररएको

• १५ र्टा एफएम माफव त् पोर्ण स्वास्थ्यब्यर्हार पररर्तवन सम्बखि िखछिन् आमा रेजियो
कायवक्रम प्रसारण िईरहेको

• नयााँ गिवर्ती पजहचान गरी परामशव तथा ७ देिी ९ मजहनासम्मका गिवर्ती मजहलालाई

स्वास्थ्य संस्था, बजथवङ सेन्टरमा सुते्करी गराउन परामशव

• Health facility तथा EPI clinic बाट जनयजमत GMP service जलनको लागी जनयजमत
परामशव

• MSNP र सुआहारामा कायवरत कमवचारीहरुले घरिेट, फोन परामशव एरं् स्थलगत रुपमा

जनयजमत सहयोग गरेको अर्स्था ि ।



Major Highlights (3-5 bullets)

• NRH र OTC हरुमा SAM केशहरुको उपचार िइरहेको

• NRH : मेची र ओिलिुङ्गा सञ्चालनमा ि ।

• NRH : कोशी र िोटाङमा सेर्ा जदन सजकएको िैन ।
• Nutrition Commodities उपलब्धता रहेको ।
• ओिलिुङ्गा, सुनसरी, मोरङ र झापाका OTC जर्र्रण अध्याजर्धक गनव सजकएको िैन।

• ओिलिुङगा तथा िोटाङ NRH मा ताजलम सञ्चालन हुन नसकेकोले सेर्ा प्रर्ाहमा असर परेको
।

• अन्य

• MNP (Baal-vita) को समयमा नै आपुजतव हुन नसकेकोले जिटाजमन ए अजियानमा िोटाङ र

संिुर्ासिा जिल्लामा पठाउन नसजकएको ।



धन्यर्ाद ।


