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Major Highlights
• पोषण सिषेश कायजक्रम अन्तर्जत पोषण सम्िक्षन्ि स्वास््य सुचना ब्यवस्थापन फारमिरु, तासलम
सामाग्री (Manual) छपाई भै सकेको।

• आकक्षस्मक पोषण व्यवस्थापन कायजयोजना तयारी भएको र सामाक्षजक मन्रालयिाट अनुमोदन
र्ने प्रहक्रयामा।

• मनसुन प्रसतकायज योजना िसनसकेको (आन्तररक मासमला तथा कानुन मन्रालयको अर्ुवाईमा)
• OTC िरुमा RUTF भण्िारणको लासर् हटनको िाक्सा खररद भै सकेको ।

Major Highlights
• NRH
• NRH : मेची, मोरङ, ओखलढु ङ्गा र खोटाङमा सञ्चालनमा छ ।
• जम्मा ११ जना नया SAM case मेची तथा मोरङ्ग NRH मा उपचार िुदै र्रे को छ ।

ु ासभामा OTC सञ्चालनमा रिे को छ ।
• ओखलढु ङ्गा, पााँचथर र साँखव
• Nutrition Commodities
• Available

Major Highlights (MSNP)
• आर्मी आ.ि. २०७८/७९ का लार्ी प्रदे श न. १ का सिै स्थासनय तििरु (१३७ स्थासनय ति) मा
ििुिेरीय पोषण कायजक्रम अन्तर्जत पोषण सं िेदनशील तथा पोषण सिशेष अन्तर्जत िजेट तथा मार्जदशजन

पठाईसकेको ।
• सिसभन्न स्थासनय तििरुिाट सुनौला १००० ददनका महिलािरु तथा हकशोरीिरुलाई पोहषलो झोला सितरण ।
• आंक्षशक कायजक्रम लार्ु भएका क्षजल्लािरू

ु , सं खव
ु ासभा, भोजपूर, ओखलढु ङ्गा र सुनसरी) का
(ताप्लेजङ्ग

स्थासनय तििरूमा सामाक्षजक सिकास मन्रालय, प्रदे श न. १ िाट ििुिेरीय पोषण कायजक्रम कायजन्वयका
लार्ी सिशेष अनुदान िाट प्राप्त िजेट पठाईएको ।
• ६ स्थासनय तिका ६ महिला समुि तथा सिकारीिरूलाइज आयआजजन कायजक्रम सं चालनका लार्ी अनुदान

सितरण भई आयआजजन सरु र्रीएको ।
• सिद्यालय खानेपानी आयोजना अन्तर्जत ६ सिद्यालयमा आयोजना सम्पन्न भै सकेको।
• क्षजल्ला समन्वय ससमसत, उदयउपुर द्वारा पोषण स्वयं सेवकिरु सं र् ििुिेरीय पोषण कायजक्रमको ससमिा

िैठक सम्पन्न ।

Major Highlights

सुआिारा कायजक्रम माफजत्

ु , पााँचथर, भोजपुर, सं खव
ु ासभा र सोलुखम्ु िु)
(ताप्लेजङ्ग

• सनयसमत रुपमा नयााँ र्भजवती आमािरुको पहिचान एवं िजार ददने आमािरुलाई घरभेट एवं टे सलफोन
माफजत् पोषण स्वास््यका अत्यावश्यक ब्यविारिरुिारे परामशज भईरिे को

• घरभेट तथा फोन परामशजका क्रममा भेहटएका शं कास्पद लिण भएका ब्यक्षििरुलाई कोसभि परीिणका
लासर् परामशज र्ररएको,
• शं कास्पद लिण भएका ब्यक्षििरुिारे स्थानीय सनकायलाई जानकारी र्राई परीिण र्राईएको,

• सनयसमत स्वास््य सेवा प्रवािका लासर् प्राहवसिक सियोर्, सेवाको अवस्था तथा अत्यावश्यक सामग्रीिरुको
उपलब्ितािारे सनयसमत अनुर्मन,
• स्वास््य सं स्था, पासलका तथा क्षजल्लास्तरमा सनयसमत समन्वय,

• कोरोना जोक्षखम सञ्चार तथा सामुदाहयक सं लग्नता असभयान अन्तर्जत १५ वटा स्थानीय रे सियोिरुिाट
कोसभि जोक्षखम सम्िक्षन्ि रे सियो कायजक्रमिरु एवं शन्दे शिरु प्रसारण भईरिे को,
• मातृ, क्षशशु तथा वाल्यकालीन पोषण अभ्यासिरु एवं सेवा प्रवािको वतजमान अवस्थावारे द्रतु सभे िणका
लासर् सूचना सं कलन भईरिे को ।

चुनौति िथा समाधानका उपाय
• च ुनौसतः

• लकिाउनका कारण CNSI तासलम (स्वास््यकमी तथा म.स्वा.स्व.से.) सं चालनमा
कदठनाई ।

• समािानः

• लकिाउन खुकुलो भएपछी स्वास््य सुरिाका मापदण्ि सहित केिी स्थासनय
तििरुमा CNSI तासलम सं चालन ।

िन्यवाद ।

