


प्रदेश सरकार 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
नेपाल 

 

मन्त्रालय र अन्त्तगगतका कायागलयहरुको पाक्षिक Zoom Meeting ताललका  

आयोजक: स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश 

कायगक्रमको अवलि: हरेक १५ ददनमा                समय: ११:०० देक्षख ११:४५ सम्म (४५ लमनट) 

लमलत बार क्षजल्ला प्रस्तलुतकरण गने कायागलयहरु प्रस्तलुत / छलफलका लबषयहरु 

२०७९ असोज ९ आईतवार गोरखा 

एबलमपमववए 

• यस आ.ब. मा सञ्चाललत कायगक्रमहरुको 
अवस्था 

• कायगक्रम सञ्चालनको क्रममा देक्षखएका 
समस्या र समािानको लालग गररएका 
प्रयासहरु 

• आगालम कायगयोजना 
• NCD Clinic/VIA क्षशववरको प्रगलत 

(अस्पतालको लालग मार) 

• कोलिड-१९/डेङ्गु को बतगमान अवस्था  

• अन्त्य 

 

प्रस्तलुतकरण तथा छलफलको लालग समय 
लबिाजन 

 

प्रलत समूह ७ लमनट पावर प्वईण्ट 
प्रस्तलुतकरण र १५ लमनट छलफल 

२०७९ असोज २५ मंगलबार बाग्लङु 
२०७९ कालतगक १५ मंगलबार पवगत 
२०७९ कालतगक ३० बिुवार कास्की 
२०७९ मंलसर १५ लबवहबार स्याङजा 
२०७९ पौष १ शकु्रबार तनहुुँ 
२०७९ पौष १७ आईतबार लमजङु 
२०७९ माघ २ सोमबार नवलपरु 
२०७९ माघ १७ मंगलबार मनाङ 
२०७९ फाल्गणु ३ बिुबार मसु्ताङ 
२०७९ फाल्गणु १८ लबवहबार म्याग्दी 
२०७९ चैर ३ शकु्रबार बाग्लङु 
२०७९ चैर १९ आईतबार पवगत 
२०८० बैशाख ४ सोमबार कास्की 
२०८० बैशाख १८ सोमबार स्याङजा 
२०८० जेष्ठ ३ मंगलबार तनहुुँ 
२०८० जेष्ठ १७ बिुबार लमजङु 
२०८० आषाढ ३ आईतबार म्याग्दी 
२०८० आषाढ १९ मंगलबार सबै कायागलयहरु 

 

 

 

(१) स्वास््य लनदेशनालय  

(२) प्रदेश स्वास््य आपूलतग ब्यवस्थापन केन्त्र 

(३) स्वास््य तालीम केन्त्र 

(४) प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला 
(५) ियरोग उपचार केन्त्र 

(६) संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल 
Zoom Meeting मा सकृय सहिालग िई कायागलयसंग सम्वक्षन्त्ित समस्या 

समािानको लालग सहक्षजकरण गनुगका साथै आवश्यक लनदेशन ददने। 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/99732867550?pwd=citlK01TK1pUSnB5M

GQrWjVNQmFUZz09 

Meeting ID: 997 3286 7550 
Passcode: 413848 

 

कायगक्रमको उद्धशे्य 

मन्त्रालय मातहतका लनकायहरुको कायगक्रम कायागन्त्वयनको 
अवस्था तथा िावव योजना सम्वन्त्िमा लनयलमत रुपमा जानकारी 
प्राप्त हनुकुा साथै कायगक्रम कायागन्त्वयनको क्रममा आईपरेका 
समस्याहरुको समयमान ैसम्वोिन गनुग । 

महत्वपूणग बुुँदा वटपोट गने 

• मन्त्रालयका महाशाखा प्रमखुहरु 

• कम्यलुनवट नलसगङ अलिकृत 

• जनस्वास््य अलिकृत 
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https://zoom.us/j/99732867550?pwd=citlK01TK1pUSnB5MGQrWjVNQmFUZz09
https://zoom.us/j/99732867550?pwd=citlK01TK1pUSnB5MGQrWjVNQmFUZz09
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