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Chaudhary Foundation today donated medical equipment to birthing centres in Nepal
as part of COVID-19 prevention and protection measure initiated to mitigate its impact
in Nepal. Chaudhary Foundation handed over the essential medical supplies to
Rabindra Bahadur Pradhan, General Secretary of Safe Motherhood Network
Federation (SMNF Nepal).

Safe Motherhood Network Federation has been promoting women’s right to safe
motherhood and reproductive health since its establishment in 1996.
The donated supplies included 60 Personal Protective Equipment (PPE), 7500 masks,
6000 pairs of gloves, 30 thermal guns, 160 litres sanitizer, 1680 sanitary pads and 600
pieces of soap. The Federation informed that the items will be distributed to 30
birthing centres in Province 2.
Nepal has one of the highest maternal and infant mortality rate in South Asia.
According to 2016 Demographic and Health Survey, maternal mortality ratio (MMR) in
Nepal is239 maternal deaths per 100,000 live births. The lack of medical equipment
has deprived pregnant women of regular checkups. Reports suggest that 31 pregnant
and lactating have lost their lives during the lockdown.
In addition, as Province 2 slowly turns into a hot spot for the pandemic due to a huge
influx of people from India in recent days, maternal and neonatal health is at greater
risk. Hence, keeping in mind the safety of health care workers at the forefront
providing safe delivery services amidst the health crisis, the Foundation made the
donation.
The Foundation had previously donated medical items to over 119 hospitals, district
administration offices and health posts in all seven provinces of Nepal.
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चौधरी फाउण्डेसनले प्रसतू ि सेवाकेन्द्रहरुका लागि स्वास््यसम्बन्द्धी ववववध उपकरणहरु वविरण िरे को
छ। शक्र
ु बार फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष तनवााण चौधरीले िी सामग्री सरु क्षक्षि माित्ृ व सञ्जाल महासंघका
महासगचव रववन्द्र बहादरु प्रधानलाई हस्िान्द्िरण िरे का हुन ्।
कोरोना भाइरसको रोकथाम िथा स्वास््यकमीको सरु क्षाको लागि अत्यावश्यक ६० थान पीपीई, ७५ सय
थान मास्क, ६ हजार थान ग्लोब्स, ३० थान थमाल िन, १६० ललटर सेतनटाइजर, १६ सय ८० थान सेतनटरी
प्याड, ६ सय थान हाि धन
ु े साबन
ु लिायिका सामग्री वविरण िररएको हो।
महहलाहरुको सरु क्षक्षि माित्ृ व र प्रजनन स्वास््यको अगधकारको रक्षाका लागि ववववध कायाहरु िदै
आएको सरु क्षक्षि माित्ृ व सञ्जाल महासंघले उक्ि सामग्री प्रदे श २ का ववलभन्द्न ३० प्रसतू ि िह
ृ हरुमा
वविरण िररने महासंघले जनाएको छ।

नेपाल दक्षक्षण एलसयामा नै उच्च माि ृ र लशशु मत्ृ यद
ु र भएको मल
ु क
ु अन्द्ििाि पदाछ। सन ् २०१६ को
जनसांख्ययक िथा स्वास््य सवेक्षणअनस
ु ार नेपालमा प्रति एक लाखमा २ सय ३९ माि ृ मत्ृ यद
ु रछ।
स्वास््य उपकरणको अभाव हुुँदा िभाविी महहलाहरु चेकजाुँचबाट नै वख्ञ्चि हुनप
ु ने अवस्था रहे को र

लकडाउनको अवगधमा ३१ जना िभाविी िथा सत्ु केरीले ज्यान िुमाउनपि
ु ेको समाचार हालै सावाजतनक
भएका छन ्।
अझ २ नम्बर प्रदे शमा भारिबाट आएको ठूलो जनसंयया बसोबास िने भएकाले कोरोना भाइरस
संक्रमणका कारण माि ृ िथा नवजाि लशशक
ु ो स्वास््य यस क्षेत्रमा अझ बढी जोखखममा रहे को छ ।
यस्िोमा उक्ि प्रदे शमा सरु क्षक्षि प्रसतू ि सेवा प्रवाह िना अग्रपंख्क्िमा रही कायारि स्वास््यकमीको
सरु क्षालाई ध्यानमा रायदै स्वास््य सामग्रीकै अभावमा उपचार नपाएर िभाविी, सत्ु केरी िथा नवजाि
लशशु कसैले अकालमै ज्यान िुमाउन नपरोस ् भनेर उक्ि सामग्रीहरु सहयोि िरे को फाउण्डेसनले
जनाएको छ।
यसअतघ चौधरी फाउण्डेसनले मल
ु क
ु भररका ववलभन्द्न १ सय १९ स्वास््य केन्द्रहरुमा मेडडकल उपकरण
वविरण िररसकेको छ।
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चौधरी फाउण्डेसनले प्रसतू ि सेवाकेन्द्रहरुका लागि स्वास््यसम्बन्द्धी ववववध उपकरणहरु वविरण िरे को
छ।
शक्र
ु बार फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष तनवााण चौधरीले िी सामग्री सरु क्षक्षि माित्ृ व सञ्जाल महासंघका
महासगचव रववन्द्र बहादरु प्रधानलाई हस्िान्द्िरण िरे का हुन ्।
कोरोना भाइरसको रोकथाम िथा स्वास््यकमीको सरु क्षाको लागि अत्यावश्यक ६० थान पीपीई, ७५ सय
थान मास्क, ६ हजार थान ग्लोब्स, ३० थान थमाल िन, १६० ललटर सेतनटाइजर, १६ सय ८० थान सेतनटरी
प्याड, ६ सय थान हाि धन
ु े साबन
ु लिायिका सामग्री वविरण िररएको हो।

महहलाहरुको सरु क्षक्षि माित्ृ व र प्रजनन स्वास््यको अगधकारको रक्षाका लागि ववववध कायाहरु िदै आएको
सरु क्षक्षि माित्ृ व सञ्जाल महासंघले उक्ि सामग्री प्रदे श २ का ववलभन्द्न ३० प्रसतू ि िह
ृ हरुमा वविरण िररने
महासंघले जनाएको छ।

नेपाल दक्षक्षण एलसयामा नै उच्च माि ृ र लशशु मत्ृ यद
ु र भएको मल
ु क
ु अन्द्ििाि पदाछ। सन ् २०१६ को
जनसांख्ययक िथा स्वास््य सवेक्षणअनस
ु ार नेपालमा प्रति एक लाखमा २ सय ३९ माि ृ मत्ृ यद
ु र छ।
स्वास््य उपकरणको अभाव हुुँदा िभाविी महहलाहरु चेकजाुँचबाट नै वख्ञ्चि हुनप
ु ने अवस्था रहे को र
लकडाउनको अवगधमा ३१ जना िभाविी िथा सत्ु केरीले ज्यान िुमाउनपि
ु ेको समाचार हालै सावाजतनक
भएका छन ् ।
अझ २ नम्बर प्रदे शमा भारिबाट आएको ठूलो जनसंयया बसोबास िने भएकाले कोरोना भाइरस
संक्रमणका कारण माि ृ िथा नवजाि लशशक
ु ो स्वास््य यस क्षेत्रमा अझ बढी जोखखममा रहे को छ। यस्िोमा
उक्ि प्रदे शमा सरु क्षक्षि प्रसतू ि सेवा प्रवाह िना अग्रपंख्क्िमा रही कायारि स्वास््यकमीको सरु क्षालाई
ध्यानमा रायदै स्वास््य सामग्रीकै अभावमा उपचार नपाएर िभाविी, सत्ु केरी िथा नवजाि लशशु कसैले
अकालमै ज्यान िुमाउन नपरोस ् भनेर उक्ि सामग्रीहरु सहयोि िरे को फाउण्डेसनले जनाएको छ।
यसअतघ चौधरी फाउण्डेसनले मल
ु क
ु भररका ववलभन्द्न १ सय १९ स्वास््य केन्द्रहरुमा मेडडकल उपकरण
वविरण िररसकेको छ ।
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