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१ श्रावण २०७७ (१६ जुलाई २०२१)



प्रगनर् सम्बन्धि केनह झलकहरु

• प्रदेश तथा जिल्ला स्थथत स्वास्थ्यकजमिहरुलाई कडा तथा मध्यम खालको कुपोषण भएका बालबाजलकाको सरलीकृत व्यवथथापन
बारे अजभमुस्खकरण सम्पन्न भएको छ । (simplified approach for treating wasted children)

• CNSI ताजलम पजछ दैलेख जिल्लामा ७ वटा बजहरङ्ग उपचार केन्द्रको थथापना भएको र ६ वटा प्रजिया मा रहेको छ .

• युजनसेफको प्राजवजिक सहयोग, सुआहारको प्रजवजिक तथा आजथिक सहयोगामा स्वाथथय सेवा दैलेखले बजहरङ्ग उपचार केन्द्र -

OTC_ थथापना भएका र गररने स्वास्थ्य संथथाका प्रमुख र पाजलकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लाई दुई जदने बजहरङ्ग उपचार केन्द्र
थथापना, गुण्स्तरीय व्यवथथापन तथा उपचार सम्बस्घि अजभमुस्खकरण सम्पन्न भएको छ ।

• कणािलीका ५ जिल्लाहरुमा संचाजलत “आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कायििम (MCHN)” अन्तगित २०७७/२०७८ आ. ब. मा
स्वास्थ्य सेवा जनदेशनालय बाट खररद प्रजियामा लाजगएको समू्पणि ७५८ मेजटिक टन पौजिक आहारको उत्पादन, गुणतर िााँच र
जिल्ला स्थथत गोदामहरु सम्म ढुवानी कायि योिना औनुरूप सम्पन्न भएको छ ।

• MCHN कायििम अन्तगित कणािलीका ५ जिल्लाहरुमा िुन २०२१ मा २८,४७१ िनाका लाजग (११,३६१ गभिवती तथा सुते्करी
मजहला र तनपान गराइरहेकी आमाहरु तथा १७,११० बालबाजलकाहरु ६ देस्ख २३ मजहना सम्मका) कुल ८५.४१३ मेजटिक टन
पौजिक आहार जवतरण भयो . िुन मजहनाको जवतरणमा भएको भौजतक प्रगजत ९७.८० % हो .

• कोजभड १९ सम्बस्ित जनयेजमत १० वटा एफएमहरु माफि त प्रत्यक जदन १२ पटक संचार सामग्रीको प्रशारण कायि जनरन्तर रुपमा
भै रहेको छ ।



प्रगनर् सम्बन्धि केनह झलकहरु

• सुआहारा कायििमबाट आ. ब. २०७८/२०७९ का लाजग कणािली प्रदेशका ५ जिल्लामा ४ करोड ४२ लाख रुपैया प्रताजवत
गररएको छ ।

• दैलेखमा सुआहारा र स्वास्थ्य कायािलयको सहयोगमा IMAM/CNSI कायििम अन्तगित OTC संचालन सम्बस्ि २ जदने कायिशाला
गोष्ठी तथा ७ वटा OTC हरु थथापना गने गजतजवजिहरु सम्पन्न भयो । OTC थथापना सुखेत र सल्यान जिल्लाहरुमा पजन थथापना
हुने कायि यथावत छ ।

• सुआहाराको सहयोगमा एसएमएस पद्धजत र टेजलफोन माफि त स्वास्थ्य पोषण र कोजभड सम्बस्ि गभिवती तथा सुते्करी र तनपान
गरररहेकी मजहलाहरुलाई परामशि जदने कायि जनरन्तर भैरहेको छ । टेजलफोनको मध्यम बाट मजहला स्वास्थ्यस्वयंसेजवका, स्वास्थ्य
संथथा, ओ. जट. जस. र ग्राजमण नौमना जकसानहरुलाई गुणतरीय सेवा प्रदान गनि सकुन भने्न हेतुले प्राजबजिक सहयोग



२४ जुि २०२१ सम्मको पोषण सामाग्रीहरुको अन्धिम मौज्दार्को अवस्था

१४ जुलाई २०२१ सम्म उपलब्ध पौनिकआहारको अन्धिम मौज्दार्को नबवरण: 

• नजल्लान्धस्थर् मुख्य गोदामहरुमा अन्धिम मौज्दार्: ३६८.७१४ मेजटिक टन

• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेको अन्धिम मौज्दार्: ९५.९२० मेजटिक टन

• कुल अन्धिम मौज्दार् को पररमाण: ४६४.६३४ मेजटिक टन



मुख्य चुिौनर्हरु र्था जोन्धखम नू्यिीकरणका उपायहरु

चुिौनर्हरु नू्यिीकरणका उपायहरु

• आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कायििम अन्तगित

२०७८/२०७९ आ. ब. का लाजग श्रावण २०७८ देस्ख नै

पौजिक आहार खररद प्रजियाको शुरुवात गनुि पने हुघछ
।

• प्रदेश स्वास्थ्यआपूजति व्यवथथापन केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा

जनदेशनालय, सामाजिक जबकाश मन्त्रालय, आजथिक

माजमला तथा योिना मन्त्रालय तथा प्रदेश योिना

आयोगसंग समन्वय गरर श्रावण २०७८ देस्ख खररद
प्रजिया शुरु गनिका लाजग जशघ्र पहल गने ।



आगामी नदिमा गररिे कायतहरु

• CNSI ताजलम सम्पन्न भएको जिल्ला ितै दैलेख, सल्यान र सुखेतमा बजहरंग उपचारात्मक केन्द्रहरुको थथापना गररने छ

।

• युजनसेफको सहयोगमा कोजभड १९ को परीपे्रक्ष्यमा पोषण लाई उच्च प्राथजमकता जदंदै हिार जदनका आमाहरु लजित

सामाजिक व्यवहार पररवतिन तथा संचार कायिहरु संचालन गररनेछ आवश्यजकय स्वास्थ्य सेवाहरुको संचालन तथा

जनरन्तरतामा िोड जदईनेछ ।

• आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कायििम अन्तगित २०७८/२०७९ आ. ब. मा खररद गनुि पने पौजिक आहारका लाजग

प्रदेश तरमा प्रदेश स्वास्थ्यआपूजति व्यवथथापन केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा जनदेशनालय, सामाजिक जबकाश मन्त्रालय, आजथिक

माजमला तथा योिना मन्त्रालय तथा प्रदेश योिना आयोग संग आवश्यक समन्वय गने कायिको जशघ्र थालजन गररनेछ ।



दैलेख नजल्लाका बनहरङ्ग उपचार केन्द्र (OTC) स्थापिा भएका र गररिे स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख र
पानलकाका स्वास्थ्यशाखा प्रमुखलार्त अनभमुन्धखकरण



मुगु नजल्लाको िाथापूत र रुगा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पोषण परामशत कायत र्था मनहला सामुदानयक
स्वास्थ्यस्वयम् सेनवकाहरुका लानग एक नदिे अनभमुखीकरण कायतिमबारे एक झलक



सुआहाराको सहयोगमा टेनलफोि माफत र् परामशत नदिे कायत र
नियेनमर् बृन्धि अिुगमिको केनह झलक

Suaahara Community Nutrition Facilitator counselled to 
HHs/FCHVs based on Job Aid/guideline



THANK YOU


