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गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास््य निदेशिालयका
निदेशक डा. नविोद नवन्दु शर्ाा र सार्ानिक नवकास
र्न्रालयका अस्पताल नवकास र्हाशाखा प्रर्ुख डा.
रार्बहादरु के .सी. ले लेखिाथ लायन्स सार्दु ानयक
अस्पतालको
व्यवस्थापि
सनर्नतका
पदानिकारीहरुसंग छलफल तथा बैठक गिाभु एको छ ।
अस्पताललाई प्रदेश सरकारको र्ातहत ल्याई
हाललाई कोनभड - १९ उपचार व्यवस्थापि
अस्पतालको रुपर्ा नवकास गदै ियााँ सेवा सनु विाको
नवस्तार गिे र स्तरोन्िनत गिे नवषयर्ा उक्त बैठकर्ा
छलफल भएको नथयो ।
बैठकर्ा निम्ि ७ वटा बाँदु ार्ा बाँदु ागत रुपर्ा छलफल
भएको नथयो भिे दाताले प्रदाि गरे को िग्गाको अिगु र्ि का साथै उपयोनगताको बारे र्ा पनि बहस भएको नथयो ।
➢ सवास्वदाताहरुको बारे र्ा गण्डकी प्रदेश सरकारले
शेषसम्र्का लानग सोच्िपु िे ।
➢ दाताहरुको फोटो र नशलालेख स्थापिा गिापु िे ।
➢ र्ौज्दात सम्पनि तथा दानयत्व हस्तान्तरण गररिपु िे
➢ हाल प्रदाि भैरहेको सेवालाई अझै नबस्तार गररिपु िे
सानवक लेखिाथवानसले पाउिे सेवालाई बढाउिे ।
➢ हाल कायारत ििशनक्तको व्यवस्थापि ।
➢ रोिगारर्ा स्थािीयवासीले प्राथनर्कता पाउिपु िे ।
➢ अस्पतालको िार्करणका बारे र्ा ।
➢ नवनवि ।
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नवश्व स्वास््य संगठिको आयोििार्ा गण्डकी
प्रदेशर्ा स्वास््य क्षेरर्ा कायारत साझेदार
संस्थाहरुको भचाअ
ु ल बैठक सम्पन्ि भएको छ ।
बैठकर्ा नवनभन्ि सहयोगी संस्थाहरुले कोनभड १९ संक्रर्ण नियन्रण, रोकथार् र व्यवस्थापिर्ा
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नवनभन्ि तररकाबाट
सहयोग गिे प्रनतबद्धता सर्ेत गरे का छि् ।
बैठकर्ा WHO, UNICEF, UNDP, DFID,
SAVE THE CHILDREN, IPAS, ACF,
NRCS, SUAHARA, GWT को सहभानगता रहेको नथयो ।
बैठकर्ा नवनभन्ि ठाउाँहरुर्ा साझेदार संस्थाहरुले गरररहेको सहयोग र भावी कायायोििाको बारे र्ा अिुभव आदािप्रदाि
गररएको नथयो ।

पवात, म्याग्दी र
बाग्लङु र्ा क्षयरोग
र एच.आइ.भी को
औषिी नवतरण
गररएको छ ।

Website: http://hd.gandaki.gov.np/

Email Address: hd.gandaki@gmail.com

