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कोरोना भाइरस ननयन्त्रण र रोकथामका लानि िण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फ बाट आज भएका िनतनिनिहरु 

   नमनत २०७७/१/१६ िते 

 

• गण्डकी प्रदशे सरकारको मन्त्रिपररषदक्ो आज बसेको बैठकले प्रदशेमा कोन्त्िड - १९ र स्वास््य सेवा प्रवाह संग सम्बन्त्रित न्त्वन्त्िरन 

न्त्नर्णयहरु गरेको छ । 

• न्त्नम्न आयोजनाहरु न्त्नमाणर् गनणका न्त्नन्त्म्त शसतण अनदुानका लान्त्ग नेपाल सरकारसंग अनरुोि गने । 

o सरुवा तथा संक्रामक रोग न्त्नयरिर् अस्पताल न्त्नमाणर् आयोजना ।  

o प्रदशे स्तरीय न्त्शक्षर् अस्पताल न्त्नमाणर् आयोजना । 

• कोरोना िाइरस संक्रन्त्मत न्त्वरामीको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न  न्त्चन्त्कत्सक, नसण र अरय सम्परू्ण कमणचारीलाई खाइपाई आएको शरुुको 

ित्ता बराबर शतप्रन्त्तशत जोन्त्खम ित्ता उपलब्ि गराउने न्त्नर्णय गरेको छ । 

• संक्रन्त्मत व्यन्त्िको उपचारमा संलग्न व्यन्त्िलाई रु ३० लाख बराबरको जीवन न्त्वमा सनु्त्विा उपलब्ि गराउने र उपचार गदाण लाग्ने सम्परू्ण 

खचण प्रदशे सरकारले व्यहोने न्त्नर्णय गरेको छ । 

• गण्डकी प्रदशे स्वास््य न्त्वमा संयोजन सन्त्मन्त्त गठन गरेको छ । 

• गण्डकी प्रदशेका ११ वटा न्त्जल्लामा सघन उपचार कक्ष (ICU WARD) न्त्नमाणर् गनणका लान्त्ग बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  
 

कोन्त्िड - १९ डेडीकेटेड अस्पतालहरुको तयारी तथा Clinical 

Management मलू्यांकन सदुृन्त्िकरर् गनण का लान्त्ग न्त्वश्व स्वास््य 

संगठनको प्रान्त्वन्त्िक सहयोगमा तयार गररएको Assessment Tool को 

अन्त्िमुखीकरर् कायणक्रममा स्वास््य न्त्नदशेनालयका न्त्नदशेकज्य,ू 

सामान्त्जक न्त्वकास मरिालयका नीन्त्त, काननु, मापदण्ड, योजना तथा 

जनस्वास््य महाशाखाका प्रमखु शम्ि ु ज्ञवालीज्य,ूस्वास््य 

न्त्नदशेनालयबाट नवराज शमाण र ऋन्त्षराम पौडेल,  न्त्वश्व स्वास््य संगठनका 

डा राजीव लालचन र डा. राम ुशमाणको उपन्त्स्थन्त्त रहकेो न्त्थयो । 
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लक्ष्मी बैंकमा कायणरत कमणचारीहरुले Laxmi Cares नामक संस्था मार्ण त 

पोखरा स्वास््य न्त्वज्ञान प्रन्त्तष्ठानको प्रयोगशालालाई PPE र N95 मास्क 

प्रदान गरेको छ । हस्तारतरर् कायणक्रममा स्वास््य न्त्नदशेनालयका 

न्त्नदशेकज्य,ू प्रयोगशालाका करसल्टेरट प्याथोलोन्त्जस्ट डा. मोनी 

सवेुदीज्य,ू प्रदशे जनस्वास््य प्रयोगशालाका न्त्नन्त्मत्त न्त्नदशेकज्य,ू 

प्रयोगशाला व्यवस्थापन सन्त्मन्त्तका संयोजक डा. डुक बहादरु क्षेन्त्िज्य,ू 

प्रयोगशालाका प्रान्त्वन्त्िक शंकर िण्डारी लगायत उपन्त्स्थत हुनहुुर्यो ।  

 

गण्डकी प्रदशेका ११ वटै न्त्जल्लाका आयवेुद स्वास््य केररसंग स्वा्य 

न्त्नदशेनालयका न्त्नदेशक डा. न्त्वनोद न्त्वरद ुशमाणज्यलूे न्त्िन्त्डयो कररेरसमार्ण त 

कोन्त्िड - १९ सम्बन्त्रि न्त्क्रयाकलापहरुको बारेमा जानकारी न्त्लंद ैआवश्यक 

न्त्नदशेन प्रदान गनुणिएको छ । उहााँले सो क्रममा न्त्वशेष अनदुान स्वरूप प्रदान 

गररएको रकमको खचण र आगामी कायणयोजनाको बारेमा न्त्जज्ञासा राख्न ु

िएको न्त्थयो । उि बैठकमा स्वास््य न्त्नदशेनालयबाट न्त्नदशेक डा. न्त्वनोद 

न्त्वरद ु शमाण सन्त्हत व.क.न्त्न. नवीन न्त्करर् िसुाल र न्त्नक साइमरस 

इन्त्रस्टच्यटुका सरुज श्रेष्ठ पन्त्न उपन्त्स्थत हुनहुुर्यो । 

मनाङ र म्याग्दीमा कोन्त्िड - १९ संकास्पद 

र संक्रन्त्मत व्यन्त्िलाई ओसारपसार गने 

एम्बलेुरसमा पाटीसन गररएको छ । 

एम्बलेुरस चालकलाई सम्िान्त्वत संक्रमर् 

नहोस िरने उद्दशे्यले पान्त्टणसन गररएको हो 

। गण्डकी प्रदशेका अरय न्त्जल्लाहरुमा 

समेत एम्बुलेरस पान्त्टणसन गने काम िैरहकेो 

छ । 
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स्वास््य न्त्नदशेनालय, गण्डकी प्रदशेका शाखा अन्त्िकृत, क्षय/कुष्ठ न्त्नररक्षक तथा क्षेन्त्िय क्षयरोग केररका प्रन्त्तन्त्नन्त्िहरुले आज तनहुाँ र 

लमजुङको समरवयात्मक भ्रमर् गनुणिएको छ । कोन्त्िड-१९ को समयमा क्षयरोगको जााँच तथा उपचारमा कुनै कन्त्ठनाई नहोस र क्षयरोगका 

न्त्बरामीलाई औषिीको कमी नहोस िरद ैक्षयरोगको औषिी र प्रयोगशालाको ररएजेरट लमजुङ तनहुाँ र गोरखामा परुयाईएको हो । 

त्यसैगरी अस्पताल र स्वास््य कायाणलयमा कोन्त्िड १९ को एप र प्रन्त्तवेदन तथा बजेट सम्बन्त्रि छलर्ल पन्त्न सम्परन ियो । 

गण्डकी प्रदशेमा क्षयरोगको उपचार औषन्त्ि तथा सामाग्रीहरु अवस्था समस्या तथा चनुौतीको बारेमा रान्त्रिय क्षयरोग केरर र सबै प्रदशेको 

जानकारी गनण न्त्िन्त्डयो कररेरस समेत सम्परन   िएको  छ ।  

स्वास््य न्त्नदशेनालयका न्त्नदेशक डा. न्त्वनोद न्त्वरद ु शमाण ज्यलूे  

गण्डकी अंचल आयवेुद औषिालयको स्थलगत अवलोकन र 

न्त्नररक्षर् गनुणिएको छ । सो क्रममा उहााँले आयुवेद सेवाका 

कायणक्रमहरु प्रिावकारी िंगले संचालन गनण न्त्नदशेन प्रदान गनुणका साथै 

न्त्वशेष अनदुान स्वरूप प्रदान गररएको रकमको कायणप्रगन्त्त र आगामी 

कायणयोजनाका बारेमा जानकारी न्त्लनिुएको न्त्थयो ।  
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