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Covid-19 Updates

समग्र प्रदेशको संक्षिप्त अवस्था
सि.न. बिवरण महिला परुूष जम्मा
१ हालसम्म संक्रमण पषु्टि भएका २७७६७ ४१४५७ ६९२२४
२ हालआइसोलेसनमा रहेका ४५६६ ५६७० १०२३६
३ ननको भइ डिस्चर्ज भएका २२८६६ ३४९९२ ५७८५८
४ हालसम्म मतृ्यु भएका ३३५ ७९५ ११३०

र्म्मा संक्रममतः ४२७
महहलाः २०९
परुूषः २१८

In 24 hr (2078/03/09)



Major Highlights

• पोषण बिषेश कायजक्रम अन्तर्जत पोषण सम्िष्न्ि स्वास््य सचुना ब्यवस्थापन फारमहरु, तामलम सामाग्री
(Manual) खररद प्रक्रक्रया अनि िहिसकेको – िेन्िर आह्वान र्रीएको ।

• आकष्स्मक पोषण व्यवस्थापन कायजयोर्ना फाईनल ड्राफ्ि तयारी भएको ।

• मनसनु प्रनतकायज योर्ना ड्राफ्ि तयारी (आन्तररक माममला तथा कानुन मन्रालयको अरु्वाईमा)

• OTC हरुमा RUTF भण्िारणको लागर् हिनको िाक्सा खररदका लागर् िेन्िर आह्वान भसैकको तथा
सम्झौताको तयारीमा ।



Major Highlights
• NRH

• NRH : मेची, मोरङ,ओखलिुङ्र्ा र खोिाङमा सञ्चालनमा छ ।

• र्म्मा ४ र्ना नया SAM case (मेची NRH = ४, कोशी NRH = ०, ओखलिुङ्र्ा NRH = ०)

• ओखलिुङ्र्ा, पााँचथर र साँखुवासभामा OTC सञ्चालनमा रहेको छ ।

• Nutrition Commodities

• Available 



Major Highlights (MSNP)

• प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरिा ननदेशक सममनतको िैठक सम्पन्न (भचुजअल) ।
• आमंशक कायजक्रम लार्ु भएका ष्र्ल्लाहरूका स्थाननय तहहरूमा पामलका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरिा
ननदेशक सममनतको र्ठन भएको छ । (५ स्थाननय तहमा सम्पन्न भएको)

• महहला समुह तथा सहकारीहरूलाइज आयआर्जन कायजक्रम संचालनका लार्ी अनुदान बितरण ।
• बिद्यालय खानेपानी आयोर्ना अन्तर्जत १ बिद्यालयमा आयोर्ना सम्पन्न भैसकेको तथा ५
बिद्यालयहरूमा खानेपानी आयोर्नाका क्रक्रयाकलाप भैरहेको ।

• ष्र्ल्ला समन्वय सममनत, खोिाङ्र् तथा पााँचथरका स्थाननय तहहरु साँर् िहुिेरीय पोषण कायजक्रमको
सममिा िैठक सम्पन्न ( भचुजअल ) ।

• पोषण स्वयसेवकहरुिाि कोमभि १९को महामारी ब्यवस्थापनमा सहयोर्।
• चौदष्ण्िर्िी न.पा. तथा किारी न.पा. मा १३९० र्ना सुनौला १००० हदनका महहलाहरुलाई पोषषलो झोला
बितरण ।



Major Highlights

सुआहारा कायजक्रम माफज त ्(ताप्लेरु्ङ्र्, पााँचथर, भोर्पुर, संखुवासभा र सोलुखुम्िु)
• gofF ue{jtL cfdfx?sf] klxrfg Pj+ xhf/ lbg] cfdfx? / kl/jf/df 6]lnkmf]g dfkm{t\ kf]if0f :jf:Yosf

cTofjZos Aojxf/x?af/] k/fdz{ ul/Psf],

• 6]lnkmf]g k/fdz{sf qmddf e]l6Psf z+sf:kb nIf0f ePsf AolQmx?nfO{ sf]le8 k/LIf0fsf nflu
k/fdz{ tyf pgLx?af/] :yfgLo lgsfonfO{ hfgsf/L u/fpg] u/]sf],

• klxrfg ePsf zL3| s8f s'kf]lift jfnjflnsfx?sf cleefjsx?nfO{ 6]lnkmf]g dfkm{t\ kmnf]ck ul/Psf],

• lgoldt :jf:Yo ;]jf k|jfxsf nflu k|fljlws ;xof]u, ;]jfsf] cj:yf tyf cTofjZos ;fdu|Lx?sf] pknAwtfaf/]
lgoldt cg'udg Pj+ :jf:Yo ;+:yf, kflnsf tyf lhNnf:t/df lgoldt ;dGjo ul/Psf],

• sf]/f]gf hf]lvd ;~rf/ tyf ;fd'bflos ;+nUgtf cleofg cGtu{t !^ j6f :yfgLo /]l8of]x?af6 sf]le8
hf]lvd ;DalGw /]l8of] sfo{qmdx? Pj+ zGb]zx? k|;f/0f eO{/x]sf],

• :yfgLo txx?n] cfufdL cf= j= sf nflu of]hgf tof/L k|lqmofsf qmddf PsLs[t kf]if0f nlIft tyf
;+j]bgzLn lqmofsnfkx? Tfof/ ug{ ;xhLs/0f tyf k|fljlws ;xof]u lgoldt ?kdf ul//x]sf] 5 .



चुनौति िथा समाधानका उपाय

• चनुौनतः
• झापा, मोरङ्र् र सुनसरी ष्र्ल्लाका OTC संचालन नहुनु ।
• लकिाउनमा किा कुपोषण भएका िालिामलकाको उपचारमा अिरोिहुनु ।

• समािानः
• झापा, मोरङ्र् र सुनसरी ष्र्ल्लाका स्वास््य कायाजलय तथा स्थाननय तहमा समन्वय
भैरहेको ।

• Simplified Approaches को सम्िन्िमा प्रादेमशक अमभमुखखकरण भएको तथा
ष्र्ल्ला र स्थाननय तह सम्म अमभमुखखकरणका लार्ी समन्वय भैरहेको ।



िन्यवाद ।


