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Major Highlights

• प्रदेश अन्तरगत सबै १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहमा बैशाख ६ र ७ गते
राजरिय भिटाभमन ए अभियान सफलतापुर्वक सम्पन्न िएको छ ।

• हाल सम्म ९४६ िना स्र्ास््यकमीहरुलाई बहृत पोषण प्याकेि
(Comprehensive Nutrition Specific Intervention-CNSI) ताभलम द्र्ारा
क्षमता अभिबदृ्धि गरीएको छ ।

• हाल सम्म सोलुखुम्बु जिल्लामा ३८९२ िना गिवर्ती महहला, ३१८४ सुत्केरी
महहला र १२७४२ िना २ बषव मुननका बालबाभलकाहरूलार्व Super Cereal बबतरण
गरीएको छ ।

• बहृत पोषण प्याकेि अन्तगवत म.स्र्ा.स्र्.से. हरूलार्व ताभलम संचालन िैरहेको
छ ।



Major Highlights
• NRH

• NRH : मेची, मोरङ, ओखलढुङ्गा र खोटाङमा सञ्चालनमा छ ।

• िम्मा ३१ िना नया SAM case (मेची NRH = ११, कोशी NRH = ७, ओखलढुङ्गा
NRH = १३)

• ओखलढुङ्गा, पााँचथर र साँखुर्ासिामा OTC सञ्चालनमा रहेको छ ।

• Nutrition Commodities
• IronTablet = Stock out (PHLMC बाट खरीदको लागी प्रक्रिया अगाडी बढार्इसको छ)



Major Highlights (MSNP)

• पुणव प्याकेि संचालन रहेको जिल्लाका स्थाननय तहहरूमा पाभलका स्तरीय तथा र्डा
स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा ननदेशक सभमतीहरूको क्रियाशीलताका साथ बैठक
सम्पन्न िएको छ साथै एक्रककृत पोषण योिना बनन कायविमहरू िैरहेका छन।(२६
स्थाननय तहमा)

• आंभशक कायविम लागु िएका जिल्लाहरूका स्थाननय तहहरूमा पाभलका स्तरीय पोषण
तथा खाद्य सुरक्षा ननदेशक सभमनतको गठन तथा िनप्रनतननिीहरूलार् बहुक्षते्रीय
पोषण योिना सम्बजन्ि अभिमुखखकरण िैरहेको छ । (५ स्थाननय तहमा सम्पन्न
िएको)

• महहला समुह तथा सहकारीहरूलार्व आयआिवन कायविम संचालनका लागी अनुदान
प्रदान गने कायविम स्थाननय तहहरू बाट हुदै गरेको छ ।



Major Highlights (MSNP)

• बबद्यालयखानेपानी आयोिना सचंालनका लागी ६ बबद्यालयहरूमा
खानेपानीआयोिनाका क्रियाकलाप हुदैछ ।(६ स्थाननय तह)

• राजरिय भिटाभमन ए कायविममा ३ जिल्लाका २६ स्थाननय तहहरूमा
MSNP का पोषण स्र्यसेर्कहरुबाट सहयोग गरीएको छ ।

• MSNP का पोषण स्र्यसेर्कहरुबाट घरिेट, फोन परामशव एर्ं स्थलगत
रुपमा ननयभमत सहयोग गरेको अर्स्था छ ।



Major Highlights

सुआहारा कायविम माफव त ् (ताप्लेिुङ्ग, पााँचथर, िोिपरु, संखुर्ासिा र सोलखुुम्ब)ु

• राजरटय भिटाभमन ए कायविम सरुक्षक्षत सञ्चालनका लाधग ५ जिल्लाका २ हिार ४ सय ५३ महहला स्र्ास््य
स्र्यंसेवर्काहरुलाई ब्यजततगत सरुक्षा सामग्री (मास्क तथा स्याननटाईिर) उपलब्ि गराईएको छ । साथै कायविम
सञ्चालनका अर्सरमा प्रचारप्रसार एर्ं स्थलगत सहयोग पुयावईएको छ ।

• बबगत एक महहनामा ३ हिार ५ सय ३३ हिार हदने आमाहरुलाई घरमै गएर तथा ४ हिार ६ सय २७ िना हिार हदने
आमाहरुलाई टेभलफोन माफव त ् अत्यार्श्यक पोषण तथा स्र्ास््य ब्यर्हारहरुबारे परामशव गररएको छ ।७३१ िना नयााँ
गिवर्ती आमाहरुको पहहचान गरी अत्यार्श्यक ब्यर्हारहरुबारे परामशव गररएको छ ।

• पााँचथर जिल्लाका ५ र्टा OTC मा IMAM/MIYCN on-site coaching सम्पन्न गररएको छ ।
• ५ जिल्लाका १५ र्टा एफएम रेडडयोहरुबाट िजन्छन ्आमा रेडडयो कायविम ननयभमत प्रसारण िईरहेको छ ।
• १ र्टा गाउाँ पाभलका तथा १ र्टा नगरपाभलकामा पोषण कायविमहरुको समीक्षा तथा योिना तिव‘मा गोरठीमा प्रावर्धिक
सहयोग एरं् सहिीकरण गररएको छ ।

• स्थानीय तहहरुले बावषवक कायविममा समार्ेश गरेका पोषण सरं्ेदनशील क्रियाकलापहरु सञ्चालन गनव सहिीकरण तथा
प्रावर्धिक सहयोग ननयभमत रुपमा गरररहेको छ ।
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