पारिवारिक पोषण लेखाजोखा (Family MUAC) बिबिको अिििाणा पत्र

“आमा वा हे रालुलाई सशक्तीकरण गर्दै आफ्नो बालबाललकाहरुमा हुन सक्ने मध्यम तथा शीघ्र कुपोषणको पलहचान र व्यवस्थापन
गने एउटा नवीन पद्दलत”

नेपाल सिकाि
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा बिभाग
परिवाि कल्याण महाशाखा
पोषण शाखा
टे कु, काठमाड ौँ
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१.

पररचय

१.१ मुआकको पररचय र यसको प्रयोग
लवश्वभर महामारीको रुपमा फैललएको कोलभड-१९ ले जनमानसमा ठु लो असर पुरयाएको कारणले समग्र जनस्वास्थ्य तथा पोषणमा
प्रत्यक्ष प्रभाव परे को छ। त्यसमा पलन अलत जोखिम समूहहरु जस्तै पाच बषष मुलनका बाल-बाललकाहरु, गभषवलत तथा सुत्केरी
मलहलाहरु र बृद्ध बृद्धाहरुको स्वास्थ्य तथा पोषणमा चुनौती थलपएको छ । यी लबलबध कारणले गर्दाष लनयलमत संचालनमा रहे का
स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाहरु प्रर्दान तथा उपयोगमा नकारात्मक असर परे को र्दे खिन्छ । यस्तो अवस्थामा पलन लबश्वका लवलभन्न
मुलुकहरु : केन्या, इथोलपया, सेलनगेल, मलावी, नाइजेररया, युगान्डा, लजम्बावे, बुलकषनाफासो, इं लडया, पालकस्तान र बंगलार्दे श जस्ता
र्दे शहरुमा पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) संचालन भई स्वास्थ्य तथा पोषण कायषक्रममा प्रभावकाररता र्दे खिएको
आधारमा पाररवाररक पोषण (Family MUAC) लबलधको अबधारणा अगालड साररएको हो। यो अवधारणा पत्र संलिय तहको पोषण
क्लस्टरबाट समेत अनुमोर्दन भैसकेको छ ।
कोलभड -१९ को लबशेष अवस्थाको कारणले र्दु ई बषष मुलनका बाल-बाललकाहरुको लनयलमत वृखद्ध अनुगमन िटे को तथा अनुमालनत
कुपोलषत बाल-बाललकाहरुको समयमा पलहचान नभएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्र्दै युलनसे फ ने पालद्वारा पुणष प्रालबलधक र आलथषक
सहयोग गने प्रलतबद्धताको साथ ६-५९ मलहना सम्मका बालबाललकाहरुको पोषणको अवस्थालाई उनीहरुकै

पररवारका

सर्दस्यहरुको क्षमता लबकास गरर आ-आफ्ना बाल-बाललकाहरुको मुआक टे पको प्रयोग गरी आफै लनयलमत रुपमा पोषणको
अवस्था ले िा जोिा गरर ती बाल-बाललकाहरुको पोषण अवस्था उलचत समयमा नै पत्ता लगाउर्दै मध्यम तथा कडा लशघ्र कुपोलषत
बाल बाललकाहरुको उपचार तथा आवश्यक परामशषको लालग स्वास्थ्य सस्था सम्म पुरयाउन पाररवाररक पोषण लेिा जोिा (Family
MUAC) लबलध अगाडी साररएको छ। यो लबलधको अवधारणा पत्रमा चार लजल्लाहरु: पां चथर, सप्तरी, काभ्रे, र जुम्लाका सबै स्थानीय
तहहरुमा पाईललटङ्गको रुपमा कायषक्रम संचालन गररने र थप अरु चार लजल्लाहरु: गोरिा, डडे ल्धुरा, कलपलवस्तु र मुस्ताङ्गका
सबै स्थालनयतहहरुमा Control गरर कायषक्रमको तुलनात्मक अध्ययन गररने छ। यो पाईललटङ्ग कायषक्रमको अबलध र्दु ई बषषको हुनेछ
जसमा Initial Assessment, Midterm र Final review गररनेछ। साथै र्दु ई वषषको नलतजाको आधारमा र नेपाल सरकार, स्वास्थ्य
तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा लबभाग, पररवार कल्याण महाशािा, पोषण शािाको लसफाररसमा अन्य लजल्लाहरुमा पलन
कायषक्रम लवस्तार गनष सलकने छ । साथै यो लबलध स्वीकृत हुन साथ पररवार कल्याण महाशािा पोषण शािा र युलनसेफ बाट
कायषक्रमको लबस्तृत योजना, कायाष न्वयन, अनुगमन को तयारी गररने छ।
मालथ उल्लेखित लजल्लाहरुको छनौट बहु सूचक क्लस्टर सवेक्षण, २०१९ (MICS, 2019) अनु सार ख्याउटे पनको आधारमा र
प्रार्दे लशक संरचना अनुसार गररएको हो । यो अवधारणा बतषमान कोलभड-१९ को अवस्थामा मात्र नभएर सामान्य अवस्थामा समेत
आमा तथा पररवारका सर्दस्यबाटअलधकतम बालबाललकाहरुको मुआक लेिाजोिा गरर लनयलमत कायषक्रम माफषत कुपोलषत बालबाललकाहरुको समयमानै पलहचान गरर आवश्यक व्यवस्थापन गनष समेत सहयोग पुग्ने आशा गररएको छ साथै लनयलमत वृखद्ध
अनुगमन तथा अनुमालनत कुपोलषत बाल-बाललकाहरु समयमा पलहचान हुने अपेक्षा गररएको छ ।यसै सन्दभषमा कुनै संि सस्थाहरु
तथा लवकास साझेर्दार सस्थाहरुले यो लबलध लागू गरर कायषक्रम संचालन गनष चाहे मा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,
स्वास्थ्य सेवा लबभाग, पररवार कल्याण महाशािा, पोषण शािासंगको स्वीकृलत ललई सं चालन गनष सक्नेछन यलर्द सो नगरर संचालन
गरे को पाइएमा स्वत िारे ज हुनेछ साथै यो अबधारणा लागू हुर्दा नेपाल सरकारबाट संचाललत कुनै पलन पोषण कायषक्रमको
लनयलमततामा कुनै असर गने छै न ।
१.१.१ मुआक टे प भनेको के हो?
मुआक टे प बालबाललकाहरुको पािुराको मध्य भागको पररलधको नाप मापन गने एउटा लटकाउ, लनमषलीकरण गनष लमल्ने र रं गीन
प्लालिक टे प हो । उक्त टे पमा रातो, पहे लो र हररयो गरी तीनवटा रं ग हुन्छन् जसले कुपोषणको अवस्था पलहचान गनष मद्दत गर्दष छ ।
हररयो रं गले सामान्य वा कुपोषण नभएको, पहे लो रं गले मध्यम िालको कुपोषण र रातो रं गले कडा कुपोषण भन्ने र्दशाष उछ । यो टे प
६ र्दे खि ५९ मलहनाका बाल-बाललकाहरुको लालग प्रयोग गररन्छ ।
१.१.२ मुआक लबलध छनौटका फाईर्दाहरु के के छन्?
•

यो साधारण र कम िलचषलो हुन्छ । सेवा प्रर्दायकहरुले यसको प्रयोग लवलभन्न स्थानमा आफ्नो लनयलमत कामको बोझ नबढाई
प्रयोग गनष सक्छन् र समुर्दायमा कुपोलषत बच्चाको सलक्रय पलहचान गनष सलकन्छ ।
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•

यसमा त्रुटी हुने सम्भावना कम हुन्छ । तुलनात्मक अध्ययनहरुले मुआक लवलध उचाई अनुसारको तौल ललने लवलध भन्दा कम
त्रुलटपूणष हुने र्दे िाएको छ (Myatt et al, 2006) ।

•

यसले समुर्दायमा भएका सेवाग्राहीसंग जोलडन सहयोग गछष । समुर्दायमा रहे का स्वास्थ्य सेवा प्रर्दायकले मुआकबाट सलजलै
बच्चाहरुमा कडा कुपोषणको पलहचान गरर व्यवस्थापन (उपचरात्मक वा थप िाना लवतरण) कायषक्रममा लसफाररस गनष
सलकन्छ। हे रालुले पलन मुआकको रं गीन वलगषकरण सलजलै बुझ्न सक्छन् ।

•

यो अवधारणा लागुभएपलछ आमा तथा पररवारका सर्दस्यहरुको क्षमता लबकास गरर स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बखि आलनबालनमा
पररवतषन हुनेछ र बालबाललकाहरुलाई कुपोषणबाट बचाउने उपायहरु अवलम्बन हुनेछ जस्तै ; उपयुक्त लकलसमले स्तनपान,
समयमै पुरक िाना सुरुवात तथा आवश्यक स्याहार , स्वास्थ्य व्यवस्थापन एवं अन्य आवश्यक कुराहरु। पटक पटक आमा
अथवा पररवारका सर्दस्यहरुले ६-५९ मलहनासम्मका बालबाललकाहरुको िरमानै पोषणको लेिाजोिा गने भएकोले समयमानै
कुपोषणको पलहचान गरर उपचारको लालग स्वास्थ्य संस्थाहरुमा (OTC अथवा NRH मा )लैजाने बानीको लवकास हुनेछ र
कुपोलषत बालबाललकाहरुले

समयमानै उपचार पाउनेछन यसका साथै पररवार आफैले बाल-बाललकाहरुको उपचारमा

व्यवखस्थत गनष समयमा नै फलोअप गनेछन।
१.२ पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) लबलधको अबधराणा भन्नाले
१.२.१ पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (FAMILY MUAC) लबलधको अबधराणा भनेको के हो?
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) लबलधको अवधारणा भन्नाले समुर्दायमा रहे का आमाहरु वा हे रालुहरुलाई मुआक
टे पको प्रयोग गनष लसकाई आफ्ना ६-५९ मलहनाका बालबाललकाहरुको पोषण अवस्था पत्ता लगाई लनयलमत अनुगमन गनष लसकाउनु
हो । आमा वा पररवारका सर्दस्यले पोषण खस्थलत थाहा पाउन मु आक टे पको प्रयोग गरी उनीहरु स्वयंले बालबाललकामा हुनसक्ने
कडा तथा मध्यम शीघ्र कुपोषण लछट्टै पत्ता लगाई त्यसका लालग चाडै उपचार ललन सक्छन् । यसले गर्दाष उपचार लछटो भई
कुपोषणबाट आउन सक्ने जलटलतालाई कम गरर अस्पताल भनाष हुने सं ख्यामा पलन कमी आउने छ । साथै आमा वा हे रालुहरु
बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण अवस्थाको स्वयंम अनुगमन गनष सक्षम भै स्वास्थ्य सेवा ललन प्रेररत हुन्छन् । यो कायष आमा वा (पररवारका
अन्य सर्दस्य) स्वयंले गनष लर्दई समुर्दायमा रहे को कुपोषणको लछटो पलहचान हुनुका साथै कुपोषणका कारणले हुने सक्ने अस्पताल
भनाष को संख्यामा कमी हुने तथा मलहला स्वास्थ्य स्वयंम सेलवका वा स्वास्थ्यकमीहरुको कायषबोझ पलन कम हुन्छ ।
१.२.२ पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (FAMILY MUAC) आवश्यक छ?
सामान्य वा कुनै महामारीको अवस्थामा मलहला स्वास्थ्य स्वयंम से लवकाले शीघ्र कुपोलषत बालबाललकाको सलक्रय छनौट गनष
सलकरहे का छै नन् त्यस्तो अवस्थामा पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) अवधारणाले उपचार चालहने शीघ्र कुपोषण
भएका बालबाललकाको पलहचान गनष सम्भव तुल्याउँ छ । पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) फाइर्दा लनम्नललखित छन्
।
•

६- ५९ मलहनाका बालबाललकाहरुको िरमै शीघ्र कुपोषणको पलहचान गरी कडा वा मध्यम शीघ्र कपोषण पलहचान
भएका कुपोषबालबाललकालाई थप पररक्षण र उपचारका लालग नलजकैको स्वास्थ्य संस्थामा (बलहरं ग उपचार सेवा केन्द्र
वा पोषणपुनस्थाष पना गृह) प्रेषण गनष सलकन्छ ।

•

आमा र हे रालुले आफ्नो बालबाललकाको पोषणको अवस्थाबारे राम्रो बुझाई हुन्छ र पोषण सुधार गनष गनुष पने कायष बारे
जानकारी हुन्छ ।

•

पररवार / आमा मुआक अवधारणाले पररवारका सर्दस्य / आमालाई नै मुआक जाँ च रणनीलतको मुख्य केन्द्र लबन्र्दु मा रािी
उलनहरु नै बालबाललकामा हुने कुपोषणको पलहचान गनष उपयुक्त व्यखक्त हुन् भलन मान्यता राख्र्दछ ।

•

बारम्बार पािुराको मध्य भागको मापनले शीघ्र कुपोषणको लछटो पलहचान गनष सहयोग पुयाष उछ । बच्चाहरुको लछटो
पलहचानले बालबाललकामा कुपोषणको कारणले हुने लबरामी र मृत्यु र्दरमा पलन कमी ल्याउँ छ ।

•

यो अवधारणाले लामो समय सम्म बलहरं ग उपचार केन्द्रमा बस्नुपने बच्चाको संख्यामा कमी हुने ,कुपोषणको कारणले हुने
जलटलता भएका बच्चाहरुको लवशेष अन्तरं ग उपचार सेवा ललने संख्यामा कमी हुने जसले गर्दाष समग्र शीघ्र कुपोषणको
एलककृत व्यवस्थापन कायषक्रममा (IMAM) लाग्ने िचषमा पलन कमी आउछ ।
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१.२.३ पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (FAMILY MUAC) अवधारणालाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने?
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) अवधारणाले ६-५९ मलहनाका बालबाललकाका आमा वा हे रालुलाई पोषण जाँ च गने
लसपको लवकास गराई शीघ्र कुपोषणको व्यवस्थापनको लालग आवश्यक स्वास्थ्य सेवा ललन प्रेररत गनुष हो । सशखक्तकरण प्रलक्रया
अन्तगषत आमा वा हे रालुलाई लशशु तथा बाल्यकालीन पोषण सम्बखि ज्ञान र लसप चालहन्छ । पाररवाररक पोषण लेिाजोिा लालग
आमा वा हे रालुलाई ताललमको आवश्यकता पछष । हालको कोलभड-१९ महामारीमा, समूहमा ताललम संचालन गनष सलकने अवस्था
छै न । ताललम लर्दने प्रलशक्षकमा पलन मुआक टे पको प्रयोग बारे ज्ञान र लसप हुनु आवश्यक छ र ताललम संचालनको राम्रो अनुभव
हुनुपछष । ताललम संचालन गर्दाष स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्दै सम्भव भएसम्म व्यवहाररक प्रर्दशषनी माफषत संचालन गनुषपछष । कोलभड१९ को कारणले गर्दाष आमने सामने ताललम सम्पन्न गनष नसलकने भएकोले वैकखिक उपाय चालहन्छ । आमा वा हे रालुलाई प्रतक्ष्य
प्रर्दशषनीको सट्टा लभलडयोहरुको माध्यमबाट हे रेर लसकाउन सलकन्छ । मलहला स्वास्थ्य स्वयम् सेलवका / स्वास्थ्यकमीले भौलतक
र्दूरीका साथै उलचत संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणका उपायहरु अपनाएर आमा वा हे रालुको सानो समूहमा मौखिक लनर्दे शन लर्दन
सक्छन् । मुआक नाप्ने लवलध बारे लचत्र सलहतको िर लान लमल्ने काडष तयार गरर लवतरण गनष सलकन्छ जुन आमा / हे रालु ले लबलसषएको
समयमा सो सामग्रीको प्रयोग गनष सक्छन् । पाररवाररक पोषण लेिाजोिा अवधारणा अवलम्बन गनष सलकने लवलभन्न स्थानहरु यस
प्रकारका छन् :

१.

िोप खक्ललनक / समुर्दायमा आधाररत नवजात लशशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन सेवा लर्दर्दा मुआक टे पको प्रयोग
तथा पोषणजन्य कारणले सुलन्नएको जाँ च बारे आमा वा हे रालुलाई ताललम लर्दन सलकन्छ ।

२.

बलहरं ग उपचार सेवा केन्द्र / अन्तरं ग उपचार सेवा केन्द्र र पोषण पुनस्थाष पना गृहमा अनुगमन भेट / लडस्चाजषको समयमा
आएका आमा / हे रालुलाई ताललम लर्दन सलकन्छ ।

३.

िुम्ती बलहरं ग उपचार सेवा खक्ललनकको अवधारणा अनुरुप स्वास्थ्य संस्था र सहयोगी संस्थासंग समन्वय गरी लनलित ठाउँ मा
संचालन गनष सलकन्छ ।

बतषमान कोलभड-१९ को पररप्रेक्षमा पररप्रेक्षमा सुरुगरे पलन, यो अवधारणा क्रलमक रुपमा कोलभड-१९ लनयन्त्रण पािात पलन लनयलमत
गररने छ। पाररवाररक पोषण (Family MUAC) मुआक अवलम्बन गनष पलहलो चरणमा केलह ललक्षत क्षेत्रहरुको छनौट गररनेछ ।
त्यस पिात त्यहाँ को लसकाई र सुझावहरूका आधारमा यसलाई अन्य क्षेत्रमा पलन लवस्तार गर्दै लग्न सलकन्छ ।
पारिवारिक पोषण लेखाजोखा (Family MUAC) अविािणाको कायययोजना
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) अलधकां श र्दलक्षण अलिकी र्दे शहरूमा जस्तै केन्या, इथोलपया, सेलनगेल, मलावी,
नाइजेररया, युगान्डा, लजम्बावे, बुलकषनाफासो र इं लडया, पालकस्तान, बंगलार्दे श जस्ता लवलभन्न र्दे शहरुमा पररवार / आमा मुआक
अवधारणालाई आगाडी बढाईएको छ र फलस्वरूप धेरै बाल-बाललकाहरु आईमाम कायषक्रममा भनाष भई सुपोलषत भएका छन्।
तत्काललन कायषक्रम: यसै अनु रुप नेपालमा पलन यही आलथषक बषष २०७७/२०७८ र्दे खि पररवार/आमा मुआक अवधारणा हाल प्रर्दे श
१ को पाचथर, प्रर्दे श २ को सप्तरी, बागमती प्रर्दे शको काभ्रे तथा कणाष ली प्रर्दे शको जुम्ला लजल्ला गरर जम्मा ४ लजल्लाहरुका सबै
स्थालनय तहहरुमा पररवार मुआक को पाईललटङ्गको रुपमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा लबभाग,
पररवार कल्याण महाशािा , पोषण शािा र युलनसेफको संयुक्त सहयोगमा सरकारी संरचानालाई पररचालन गरर अगाडी बढाइने
छ। पररवार/आमा मुआक अवधारणा लागु भए पछी यसको पाइलट फेज बढीमा २ वषषको रहनेछ। तर ६ मलहनापछी यस
अवधारणाको नलतजाको लवश्लेषण गरर अन्य क्षेत्रहरुमा समेत लागु गनष सलकने छ।

यसै सन्दभषमा, पाइलट

कायषक्रमको

प्रभावकाररता सम्बखि तुलनात्मक अध्ययन गनषका लालग गण्डकी प्रर्दे शको गोिाष र मुस्तां ग , लुखम्बनी प्रर्दे शको कलपलबस्तु तथा
सुर्दुरपलिम प्रर्दे शको डडे ल्धुरा गरर जम्मा ४ लजल्लाहरु छनौट गररएको छ।
उल्लेखित प्रर्दे शहरु तथा लजल्लाहरुको छनौट उल्लेखित मापर्दण्डहरु को आधारमा गररएको छ:
•

गत आलथषक बषषमा (२०७६/२०७७) ने पाल सरकार तथा युलनसेफ को सयुक्त सहयोगमा संचाललत बहु सूचक क्लस्टर सवेक्षण,
२०२० (MICS, २०२०) को ख्याउटे पन को अवस्था ।

•

बतषमान समयमा लशघ्र कुपोषणको एकीकृत ब्यबस्थापन कायषक्रम संचालन भएका लजल्लाहरु।

•

भौगोललक सन्तुलन
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पाइलट कायषक्रमको प्रभावकाररता सम्बखि तुलनात्मक अध्ययन गनषका लालग गोिाष , डडे ल्धुरा, कलपलवस्तु तथा मुस्तां ग लजल्ला
कन्ट्रोल लजल्लाहरुको रुपमा प्रस्ताब गररएको छ र कायषक्रमको प्रभावकाररता हे नषकालालग आवलधक रुपमा अध्ययन गररने छ। सो
अध्ययनको लालग स्वतन्त्र अनुगमन तथा मुल्याङ्कनकताष को ब्यबस्थापन गरर अध्ययन गररने छ।
लर्दघ्रकाललन कायषक्रम: पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) अवधारणा को लागुगने सन्दभषमा पाइलट कायषक्रमको
नलतजाको आधारमा लर्दिषकाललन योजना प्रस्तुत गररने छ र क्रलमक रुपमा लबस्तार गररने छ। यसको लनखम्त सम्बखित स्वास्थ्य
संस्थाहरु, स्वास्थ्य कायषकताष हरु तथा मलहला सामुर्दालयक स्वास्थ्य स्वयम् सेलवकाहरु को क्षमता लबकाश गरर समुर्दाय तहमा
सम्बखित स्वास्थ्य कायषकताष हरुको अनुगमन तथा मलहला स्वास्थ्य स्वयं सेलवकाहरु द्वारा आमा तथा ५ बषषमुलनका बालबाललकाहरुका
स्याहारकताष हरुको क्षमता लबकाश गररने छ र लर्दिषकाललन रुपमा लागुगररने छ । यसको लालग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको
नेतृत्व, प्रार्दे लशक स्वास्थ्य नेर्देशनालय र लजल्ला स्वास्थ्य कायाष लयको सहयोग तथा अनुगमन एबं स्थालनय तहको योजनामा कायषन्वयन
गररने छ। पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) पाइलट कायषक्रम संचालन गर्दाष बाललिखद्ध अनुगमन, मातृ, लशशु तथा
बाल्याकाललना पोषण तथा अन्य पोषण लबशेष तथा पोषण सम्बेर्दंलशल कायषक्रमहरुसंग एकीकृत हुर्दै लकशोर लकशोरी,
बलाबालकलाहरु तथा गभषवती तथा स्तनपान गराउने आमाहरुको पोषणअवस्थामा सुधार ल्याउन समे त प्रयत्न गररने छ।
समुर्दायमा क्षमता लबकाश गनष अपनाइने कर्दमहरु:

१.
२.

ताललम सम्भव भएसम्म व्यखक्तगत वा सानो समूहमा (बढीमा १० जना) गने ।
समुर्दायमा आमाहरु अथवा बालास्याहाराकताष हरुलाई ताललम लर्दने समयमा सम्बखित मलहला सामुर्दालयक स्वास्थ्य स्वयं
सेलवकाहरुलाई समेत समाबेश गने र वहाहरुबाटपलन सहजीकरण गनष लगाउने ।

३.

ताललम संचालनको लालग िुल्ला ठाउँ प्रयोग गने अथवा बन्द िोठामा संचालन गनुष पने अवस्थामा हरे क सहभागी बीच कखम्तमा
पलन २ मीटरको भौलतक र्दूरी कायम गने र सो को सुलनलिता गनष लचन्ह लगाउने ।

४.
५.
६.
७.

ताललम चललरहर्दा ताललम कक्षाका झ्यालहरु तथा ढोकाहरु सधै िुल्ला राख्ने।
हात धुने स्थानको स्थापना गरर साबुन पानी वा सेलनटाइजरको (७० र्दे खि ७५ % अल्कोहल भएको) उलचत व्यवस्था लमलाउने ।
सफा मुआक टे प उपलब्ध गराउने (साबुन पानी प्रयोग गने) ।
सहभागीको उपखस्थलतको लववरण (नाम, ठे गाना, फोन नम्बर आलर्द) राख्ने । कोलभड-१९ जस्तै लक्षण (ज्वरो >१००.४° F वा ३८°
C, हाल-सालै लागेको लनरन्तर िोकी, श्वास- प्रश्वास सम्बखि समस्या, थकान वा अन्य कुनै फ्लू जस्तै लक्षणहरु) र्दे खिएमा
व्यखक्तको लववरण फलो अपकालालग ललई ताललममा बस्न नलमल्ने कुरा सम्झाउने । त्यस्ता सहभागीलाई मुआक टे पको प्रयोगबारे
सामान्य परामशषका साथै संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणका उपायहरु र अपहे लनाबाट बचाउन सामुर्दालयक सहयोग /
व्यवस्थापन बारे सन्दे श लर्दर्दै ताललमबाट फलकषन आग्रह गने ।

८.
९.

सामुर्दालयक सहयोग र केस व्यवस्थापनलाई जोड लर्दर्दै कोलभड-१९ सम्बखित मुख्य सन्दे शहरु प्रवाह गने ।
६-५९ मलहनाका बालबाललकामा मुआक टे पको प्रयोगका साथै पोषणजन्य कारणले सुन्नेको पत्ता लगाउन प्रर्दशषन गने ।
आमाहरुलाई पलन यो कायष आफ्ना बच्चामा गनष लगाउने । आमाहरुले गरे को भएको नभएको अनुगमन गने । आवश्यक परे
फेरी गरे र र्दे िाउने ।
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१०. सलकएपलछ एक – एक गर्दै साबुन पानीले लमलचलमची हात धोएर बालहर लनखिन भन्ने ।

नोट: आमा तथा बालस्याहार कताषलाई ताललम संचालन गनषकालालग छु ट्टै ताललमपुखस्तका, आबस्यक ताललम सामाग्रीहरु, पोषण
परमशषकालागी आबश्यक सुचना तथा संचार सामाग्रीहरु तथा आमा/स्याहारकताष हरुका लालग सुचना सामग्रीहरु यो अवधारणा पत्र
स्वीकृत भैसकेपलछ छु ट्टै तयार गरर प्रयोगमा ल्याइने छ । साथै , उक्त ताललम पुखस्तकामा ताललम सम्बखि सम्पूणष कुराहरु उल्ले ि
गररने छ।
मुआक नाप्ने तररका

नोट: मध्य भाग पत्ता लगाउन, एउटा धागो वा डोरी गाठो पारे र प्रयोग गनष सलकन्छ । डोरी / धागोलाई कुइना र काँ धमा रािी त्यसलाई
आधा बनाई मध्य भाग अंलकत गने ।
१.२.४ ६ मलहनार्दे खि ५ बषष सम्मका बालबाललकाहरुको पािुराको नाप गररसकेपलछ पत्तलगैएको रं गको आधारमा अपनाउनुपने
कुराहरु:?
रातो: बच्चाको पािुराको नाप पुनः ललने र फेरी पलन रातो आएको िण्डमा बच्चा कडा शीघ्र कुपोलषत भएको र लछट्टै लबरामी पनष
सक्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै नलजकैको बलहरं ग उपचार सेवा केन्द्र वा पोषण पु नस्थाष पना गृहमा जाने । तथा आवश्यक सहयोगको
लालग मलहला स्वास्थ्य स्वयंम सेलवका/स्वास्थ्यकमीसंग सम्पकष गने ।
पहें लो: सलह छ – छै न जाचँ गनष बच्चाको पािुराको नाप पुनः ललने । फेरी पलन पहें लो आएको िण्डमा बच्चा लछट्टै कडा कुपोलषत
हुन सक्छ । लशशु तथा बाल्यकालीन पोषण बारे परामशष ललन मलहला स्वास्थ्य स्वयं सेलवका / स्वास्थ्यकमीसंग सम्पकष गने । साथै
जाँ चको सुलनलितता र अन्य सहयोगको लालग नलजकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाने / प्रेषण गने । साथै, बच्चालाई पोलषत बनाउन लनयलमत
रुपमा स्वास्थ्य पररक्षण, पोषणको लेिाजोिा, पोलषलो िाना आलर्दको अनुशरण गने।
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हररयो: बच्चा स्वस्थ छ । उसलाई लनयलमत रुपमा पौलिक िानाको रुपमा ४ समूहका िानेकुरा िुवाउनु पछष । हरे क २ हप्तामा
मुआक नाप्ने । टे पले पािुरा नाप्र्दा पहे लो वा रातो भएमा स्वास्थ्य परामशषका लालग नलजकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पकष गने । साथै,
लनयलमत स्वास्थ्य पररक्षण, राम्रो स्याहार तथा सरसफाई सम्बखि ब्यबहार लनयलमत गनुष पछष ।
१.२.५ पोषणजन्य कारणले सुलन्नएको पत्ता लगाउने तररका

१.

र्दु वै पैतालाको मालथल्लो भागमा

बुढी औंलाले ३

सेकेन्डसम्म लथच्ने (सलह तररकाले नेपालीमा एक हजार
एक, एक हजार र्दु ई, एक हजार तीन भलन गन्दा लगभग
तीन सेकेन्ड हुन्छ) ।

२.

यलर्द औँला हटाएपलछ पलन केलह समयसम्म िाल्डो
परे को र्दे खिए बच्चालाई कडा शीघ्र कुपोषण भएको भन्ने
बुलझन्छ र सो को उपचारका लालग जलत सक्दो चां डो
स्वास्थ्य संस्था जानु पछष ।

नोट: र्दु वै िुट्टामा िाल्डो परे को िण्डमा मात्र बच्चा पोषणजन्य कारणले सुलन्नएको भनेर बुझ्नु पछष । पोषणजन्य कारणले सुलन्नने
जलहले पलन िुट्टा र्दे खि शुरु भई शरीरको मालथल्लो भागलतर फैललन्छ तसथष बच्चाको िुट्टा, पािुरा, हात र अनुहार पलन जां च गनुषपछष
।
कलत समयमा मुआक र पोषणजन्य कारणले सुलन्नएको जाँ च गने?
हरे क र्दु ई हप्ता वा आवश्यकता अनुसार बच्चाको मुआक र पोषणजन्य कारणले सुलन्नएको जाँ च गने । बच्चालाइ मृ त्युको मुिबाट
जोगाउन र अस्पताल भनाष हुन नलर्दन कुपोषणका लक्षणहरु र्दे ख्ने लबलत्तकै उपचारको लालग पहल गनुष जरुरी हुन्छ । मुआक टे पलाई
िरमा सुरलक्षत तररकाले राख्नु पछष र र्दोबानष हुर्दै न । मुआक टे पको प्रयोग अलि प्रत्येक पल्ट साबुन पानीले हात धुनु पछष ।

२.

पररवार / आमा मुआक को प्रभावको मुल्यां कन

लछटो/समयमा केस पलहचान तथा उपचारको लालग स्वास्थ्य सस्था लगे नलगेको पत्ता लगाउन पररवार/आमा मुआक अवधारणा
कायाष न्वयनको अनुगमन गनुष जरुरी हुन्छ । यसका साथै समुर्दायमा कडा शीघ्र कुपोषण उपचार कायषक्रमको कभरे ज बढे -नबढे को
सुलनलित गनष समेत अनुगमन गनुष जरुरी छ । स्वास्थ्य सूचना प्रणालीका साथै पररवार/आमा मुआकबाट प्रेषण भएकाहरुको रे कडष
माफषत कायाष न्वयन पूवष र पिात कायषक्रमको कभरे ज बारे जानकारी ललन सलकन्छ ।
३.

पररवार / आमा मुआकको अनुगमन

•

दू िीवद्ध अनु गमन: स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सहयोगी संस्थाहरुले समुर्दायमा रहे का मलहला स्वास्थ्य स्वयंम सेलवकासंग
लनयलमत समन्वय गने । स्वास्थ्यकमी तथा सहयोगी संस्थाहरुका कमषचारीहरुले टे ललफोन माफषत लनयलमत रूपमा लनलित
समुर्दायका बालबललकाको पोषणको लेिाजोिा बारे मलहला स्वास्थ्य स्वयंम सेलवकासंग बुझ्ने र उलचत परामशष लर्दने ।
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•

स्थलगत अनु गमन: स्वास्थ्यकमी, सामुर्दालयक कायषकताष र अन्य सहयोगी संस्थाहरुले समुर्दायमा गई अनुगमन गने र
पररवार/आमा मुआक अवधारण अवलम्बन गनष के के कायषहरु गररएको छ त्यसको पलहचान गने ।

•

आमाहरुिाट स्वयंम प्रेषण: आमा/पररवारका सर्दस्य/हे रालु स्वयंमले आफ्नो बच्चाको पोषण अवस्था जां च गने र शीघ्र
कुपोलषत भएको थाहा पाएपलछ स्वास्थ्य संस्थामा ललएर जाने र स्वास्थ्यकमीले त्यसको यलकन गरर उलचत पोषण सेवा लर्दने ।

•

स्वास्थ्यकमी / स्वयंम सेबवका मार्यत अनु गमन: स्वास्थ्यकमी / मलहला स्वास्थ्य स्वयंम सेलवकाले मुआकबाट मापन गने
तररका लसकाउन, लशशु तथा बाल्यकालीन पोषण सम्बखि परामशष लर्दन तथा अन्य पोषण सेवा परामशषको लालग मुख्य भूलमका
िेल्दछन् । त्यसै ले उनीहरु समुर्दायमा लनयलमत िरभेट गर्दै आमाहरु / हे रालुहरुलाई लनयलमत रुपमा पोषण लेिाजोिा गनष
आवश्यक सहयोग गने र आवश्यक परे को बच्चालाई नलजकैको स्वास्थ्य संस्थामा थप पोषण जाँ चकोलालग प्रेषण गने ।

४. पूवय आवश्यकता
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) कायषन्वयन गनषका लालग पूवष आवश्यक कुराहरु यस प्रकार छन् ।
१.

मुआक टे पको उपलब्धता हुनु पर्दष छ ।

२.

यस कोलभड -१९ माहामारीको समयमा संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गनुषका साथै स्वास्थ्य संस्था
वा अन्य आवश्यक सेवा प्रर्दायक ठाउँ हरुमा व्यखक्तगत सुरक्षा सामग्री (PPE) को उपलब्धता हुनुपछष जसले गर्दाष सेवा ललन
आउने सेवाग्राहीमा सुरक्षाको प्रत्याभुलत हुन्छ ।

३.

पररवार/आमा मुआक माफषत आएका बच्चाहरुलाई मलहला स्वास्थ्य स्वयं सेलवका तथा स्वास्थ्यकमीहरुले सहयोग गनुष पर्दष छ ।

४. बन्दाबन्दीको अवस्थामा पलन आमाहरु / हे रालुहरुलाई आफ्ना बालबाललकालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म लैजानका लालग स्थानीय
अलधकारीहरु एवंम् सुरक्षाकमीहरुको सहयोग आवश्यक पर्दष छ ।
५. सन्दभष सामाग्रीहरु
१.

https://www.elrha.org/wp-content/uploads/2018/08/DIP-Final-Report_Click-MUAC-Project_5Oct.pdf

२.

https://knowledgeagainsthunger.org/technical/brief-family-muac/

३.

https://knowledgeagainsthunger.org/wp-content/uploads/2020/03/Family-MUAC-2-Pager-LG7.pdf

४. https://www.nowastedlives.org/news-family-muac-community-of-practice
५. https://www.actionagainsthunger.org/story/empowering-mothers-detect-acute-malnutritionkenya
६. https://www.nutritioncluster.net/News_GHRP_Update_May?mc_cid=b2ea84e3c7&mc_eid=2d35320
581
७. https://www.actionagainsthunger.org/story/transforming-treatment-acute-malnutrition
८.

https://www.nutritioncluster.net/Resources_Nutrition_Sectoral_and_Cluster_Coordination_Guidance
_in_COVID19_Contexts
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अनु सुची १: बवश्वमा ितयमान समयमा हालसम्म अनुभव गरिएका परिवाि/आमा मुआक अवािािणाको कावायन्यन
सम्बन्धि उदाहिणहरु:
१. GOALआयिल्याण्ड: GOALआयरल्याण्डमा ४० बषष भन्दा पलहले स्थापना भएको एक अन्तराष लिरय मानवीय सहयोगी एजेन्सी
हो। GOAL ले २०१४ र्दे खि लवश्वव्यापी रुपमा पाररवाररक MUAC दृलिकोणको कायषक्रम अगाडी वडाउन सहयोग गरे को छ।
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

GOAL ले अलिका महार्दे शका का ४ र्दे शहरु जस्तै: इलथयोलपया, मलावी, र्दलक्षण सुडान हरुमा पाररवार/आमा MUAC
कायषक्रमलाई कायषन्वयन गरे को छ। यस अन्तगषत २२,३३१ आमाहरूलाई क्षमतावान (सशक्त) बनाएको छ।
२०१८ को प्रारम्भमा GOAL को बहु-उद्धे लशय पाररवाररक MUAC पररयोजनाले इलथयोलपया (शरणाथी लशलवर), र्दलक्षण
सुडान र मलावीमा ६,५१३ आमाहरुको क्षमता (सशक्त) लबकाश गरे को छ। यसैसन्दभषमा आमाहरूले 86 86% कडा
लशघ्र कुपोलषत बालबाललकाहरुलाई उपचारकेन्द्रमा पठाउन सफल भएका छन्।
मालवी तथा र्दलक्षण सुडानमा पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) कायषक्रम बाट कडा कुपोलषत
बालाबाललकाहरुको उपचारमा औसतमा ४३. ४३ % ले वृखद्ध भएको छ।
मलावीमा संचालन गररएको पुरक पोषण (supplementary feeding) कायषक्रम मा ६९ प्रलतशतले तथा उपचारात्मक
पोषण कायषक्रम (ओ टी पी) भनाष मा २५ प्रलतशतले बृखद्ध भएको छ ।
र्दलक्षण सुडानमा ललक्षत पुरक पोषण (targeted supplementary feeding) कायषक्रममा सलक्रय रुपमा मापन गररएको
पोषण लेिजोिाबाट ३५% ले वृखद्ध लशघ्र कुपोलषत बालबाललकाहरु पत्तालागे उपचारमा ल्याईएको छ ।
समग्रमा, GOAL ले सं चालन गरे को सबै र्दे शहरुको प्रगलत प्रलतबेर्दनमा आमा मुआक कायषक्रम माफषत आमाहरु उत्प्रेररत
भएको, सशक्त भएको तथा उन्हारुमा नया ज्ञान र लशप तथा आफ्नो बालबाललकाहरु प्रलत भावनात्मक सम्बेर्दनलशलता
को लबकाश भएको र काक्रषमलाई प्रसंशा गरे को भेलटएको छ।
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) पद्धलतले कायक्रषमको लिहतरुपमा कभरे ज बढाइ कडा लशघ्र कुपोलषत
बालबाललकाहरुले OTP वाट उपचार पाउने अवसर लर्दएको छ। साथै, कुपोषणको प्ररम्भमानै केश पत्तालगाई लछटो तथा
छोटो समयमानै उपचार गरर केश को बोझ (burden) िटाउन तथा काक्रषम िचष िटाउन समेत सहयोग गरे को छ।
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) पद्धलतले कायषक्रमको अनुपालन (compliance) सुधार गने, पररवारले
केश पत्तालागे आफैले प्रे षण गने तथा केश फलोअप गने पद्धलतमा लबकाश भएको छ।
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) पद्धलतको सबै िालका सकारात्मक नलतजाले सर्द्गुण चक्र (virtuous
cycle ) सृजना गर्दै कुपोषण सम्बद्ध मृत्त्यु र्दर तथा कुपोषण र्दर मा कलम आएको महशुश भएको छ।
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) बाट हुने लेिाजोिाको लजम्मेवारी स्वास्थ्य कायषकताष हरुबाट आमा वा
हे रचाह कताष मा लजम्मेवारी लर्दर्दा काम समयमा हुने , पैसा पलन बचत गने , CHWs को लालग बहुमूल्य समय बचत गने र
समुर्दायलाई उनीहरूको लहतको लालग अझ ठूलो लजम्मेवारी ललन सहयोग गने र सशक्त बनाउने गरे को छ ।
GOAL ले COVID-19 को सन्दभष मा एक पररवार MUAC को उपयोगको लालग पोषण मागषर्दशषन नोट प्रकालशत गरे को
छ। जुन यो ललंक बाट प्राप्त गनष सलकन्छ: https://acutemalnutrition.org/en/resourcelibrary/3BvzX2BOpSJTYBSoPcb2C0

२. केन्या
केन्यामा गररएको एक अध्यायनले आमाहरुले स्वास्थ्यकमीहरूको तुलनामा MUAC लाई प्रभावकारी ढगले प्रयोग गनष सक्दछन
भनेर लसद्ध गरे को छ। यस अध्ययनको नतीजाले आमाहरू/हे रचाहकताष हरूले MUAC प्रयोग गरे र आफ्नो बच्चाको पोषण
खस्थलतको बारे मा संवेर्दनशील हुर्दै लवलशि वगीकरण गनष सक्दछ तथा कायषक्रममा ल्याउन सक्दछन भनेर प्रमालणत गररलर्दएको छ।
३. नाइजि
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) को परोवारमानै स्क्रीलनंग गने पद्धलतअनु रुप आमा र हे रलवचारकताष हरुले MUAC
प्रयोग गरे र आफ्नो बच्चाहरुमा लशघ्र कुपोषण पत्ता लगाउन सक्षम भएका छन्.। यस पद्धलतले नाइजरमा आमाहरु र
हे रचाहकताष हरुलाई कुपोषणको लक्षण तथा लचन्नहरु जान्न तथा आफ्नो बच्चाहरुको कुपोषण पत्ता लगाउन सक्षम छ । साथै,
उनीहरूको आफ्नो बच्चाहरूको पोषण खस्थलत अनुगमन गनषमा व्यस्त रहन र समुर्दाय स्तरमा बच्चाको स्क्रीलनंगको पटक बढाईएको
समेतपैएको छ।
२०१३-२०१४ मा नाइजरमा गररएको एउटा अध्ययनले आमाहरुले खस्क्रलनंग गरे र उपचार गररएका बालबाललकाहरुमा समुर्दाय
स्वास्थ्य कायषकताष हरुले खस्क्रलनंग गरे र उपचारगररएका बालबाललकाहरुमा भन्दा बढी ओटीपीहरु स्फेयर मापर्दण्ड मा राम्रो नलतजा
आएको पाइयो।
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४. िाजस्थान भाित:
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) प्रलशक्षणको प्रभावकाररता नाप्नका लालग, आमाहरुले प्रेषण गररएका केशहरु
स्वास्थ्य कायषकताष हरुले अनुगमन गरर प्रभावकाररताको सुलनखस्चतता गनेगररएको छ । कुन लचजले के राम्रो गरे कोछ ? कसरर काम
गरे कोछ ? आलर्द आमाहरुसंगा गररने छलफलहरुले उनीहरूको आत्मलवश्वास बढाउँ र्दछ र िरको वातावरणमा MUAC अनुगमन
गने अभ्यासलाई लनयलमत गनष मद्दत गर्दष छ।
सामान्य बसकाई:
•
•
•
•
•

•
•

•

नत पािुराको छनौटबाट (र्दायाँ वा बायाँ ) नत आँ िाद्वारा वा नापबाट मध्यलबन्र्दु छनौट गरे र छनौटको तररका तथा सुद्धता
प्रभालवत हुँ र्दैन।
अध्ययले प्रलशक्षण पाइसकेका आमाहरू/हे रचाहकताष ले MUAC बाट पोषणको लेिाजोिा गनष तथा सुजन (oedema )
पलहचान गनष स्वास्थ्य कमीहरु जलतनै सक्षम छन् भनेर लसद्धगरे कोछ ।
स्वास्थ्यकमीहरु भन्दा आमाहरू द्वारा पलहलेनै/ लछट्टै आफ्नो बाल-बाललकाहरु कुपोलषत छन् या छै नन् भने र पत्ता लगाइएको
पाईएको छ जसले गर्दाष कुपोलषत बच्चाहरूको अस्पताल भनाष मा कलम आएको पाईएको छ।
सामुर्दालयक स्वास्थ्य कायषकताष आधाररत अवधारणाको तुलनामा पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) अवधारणा
माफषत स्क्रीलनंग गर्दाष धेरै कम िचष भएकोपै एको छ ।
पाररवाररक पोषण लेिाजोिा (Family MUAC) कायषक्रमको अवधारणाको कायषन्वयनले पटकपटक र्दोहोररएर कुपोषण हुने
समस्याहरु सम्बोधन गनष सफल भएको छ । जस्तै: कुपोलषत बच्चाहरूको लढलो लनर्दान (diagnosis), कभरे ज र्दर ५० %
भन्दा कम ।
स्वास्थ्य स्वयं सेलवका /स्वास्थ्य कमीहरु द्वारा स्क्रीलनंग प्रत्येक मलहना वा छ मलहना मा मात्र गररने हुर्दा स्वास्थ्य कमी र आमा
लबच कम समन्वय भएको र कुपोषणको बारे मा कम सचेत भएको र्दे खिन्छ।
समुर्दाय स्वास्थ्य कायषकताष हरुले बच्चाहरुको स्क्रीलनंग गर्दाष यो प्रलक्रया प्रतेक मलहना लबषेसत ६ मलहनाको एक पटक
गनेगररएकोछ .जसमाआमाहरुतथा स्याहारकताष हरुको संलग्नता नगण्य रहे को र आमाहरुको संलग्नता तथा अमाहरुमा
कुपोषणको सचेतनामा (के गने भन्नेमा) कलम आएको पाइएकोछ ।
पररवारका सर्दस्यहरूलाई र्दीइएको प्रलशक्षणले कायषक्रमको कभरे जमा पयाष प्त सुधार गर्दष छ र कुपोषण लाई लछटो पत्ता लगाउन
प्रोत्सालहत गर्दष छ, समयमानै उपचार गराउन सलकन्छा र जसले मृत्यु र मेलडकल जलटलताको जोखिमलाई समेत कम गर्दष छ।
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अनु शुची २: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा बिभाग, परिवाि स्वास्थ्य महाशाखा ि बिकाश साझेदाि
संघसंस्थाहरुको बभन्न बनकायहरुको भूबमका:
१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा बिभाग, परिवाि स्वास्थ्य महाशाखाको भूबमका:
• आमा/पररवार मुआक को अवधारणाको अनुमोर्दन, नेतृत्व, योजना लनमाष ण, कायषन्वानन तथा अनुगमन।
• रालिरय, प्रार्दे लशक, लजल्ला तथा स्थानीय तहमा समन्वय तथा मागषर्दसषन।
• स्वास्थ्य मन्त्रालयको बालषषक कायषक्रममा समाबेस गरर यो अवधारणा कायाष न्वयनमा लैजाने।
• लवभन्न तहका स्वास्थ्य सम्बखि संरचनाहरुको क्षमता अलभवृखद्ध गने ।
• रालिरय IMAM कायषक्रमको समुर्दायतहको लक्रयाकलापमा यो अवधारणा समाबेश गने।
• लभन्न लबकाश साझेर्दार संि संस्थाहरु संग समन्वय गरर यो अवाधाराणा लागुगनष श्रोत र साधनको व्यवस्था गने।
• रालिरय, प्रार्दे लशक तथा लजल्ला स्तरमा पोषण लबषयगत क्षेत्र (nutrition cluster) को नेतृत्व गने।
२ पोषण काययक्रम सम्बद्ध बिकाश साझेदाि संघ संस्थाहरुको भूबमका:
• अवधारणा पत्र तयार गनष , अनुमोर्दन तथा कायाष न्वयन गनष स्वस्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय लाई सहयोग गने ।
• लफल्ड काक्रषममा समाबेश गरर कायषन्वयनमा सहयोग गने।
• आबस्यक प्रालबलधक तथा आलथषक सहयोग गने।
• कायषक्रमको अनुगमन, पुनरावलोकन तथा मूल्यां कनमा सहयोग गने।
• समुर्दाय पररचालन, स्वास्थ्य कायषकताष , मलहला स्वास्थ्य स्वयम्सेबक तथा आमाहरु/बाल स्याहार कताष हरुको क्षमता वृखद्धमा
सहयोग गने ।
• आवश्यक समन्वय, सहकायष तथा श्रोत साधन परोचालनमा सहयोग गने।
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