
आम्दा नेपदालकदा अध्यक्ष तथदा मदानवीय सहदायतदा कदाय्यक्रमकदा 
संयोजक डदा. योगेन्द्र प्रसदाद ससंहको पहलमदा समसत 
२०७५।१२।१७ गते आइतबदार सदँाझ वरदा्यसँगै आएको हदावदाहुरीले 
बदारदा र पसदा्य सजल्दाकदा केही भदागमदा असर पदारर धनजनको क्षसत 
भएकोमदा आम्दा नेपदालबदाट प्रभदासवत के्षत्रको भलुही भरबसलयदा 
गदँाउपदासलकदा के्षत्रमदा समसत २०७५।१२।२३ र २४ गते मदानवीय 
सहदायतदा कदाय्यक्रम अन्तरगत रदाहत सबतरण र स्दास्थ्य सिसबर 
सञ्दालन गरी सेवदा प्रददान गररएको छ । रदाहत सवतरण र स्दास्थ्य 
सिसवर सञ्दालनकदा लदासग आम्दा नेपदालबदाट केही सिसकत्सक, 
स्दास्थ्यकममी लगदायत जम्दा ७ जनदा स्यंसेवकहरू पररिदालन 
गररएको सथयो । आम्दा नेपदालकदा बररष्ठ असधकृत अचु्त 
सदापकोटदाको नेतृत्वमदा पररिदासलत टोलीले उक्त रदाहत सबतरणमदा 
प्रभदासवत के्षत्रकदा कररब २०० घरपररवदारलदाइ्य  रदाहत सबतरण गययो 
सदाथै प्रभदासवत के्षत्रमदा ८४ जनदा सवरदामीहरूको स्दास्थ्योपिदार र 
औरधीहरू सबतरण गरेको सथयो ।

सन् २०१८ को अगष्ट मसहनदामदा सछमेकी मुलुक भदारतको केरदालदा 
रदाज्यको सतरुवनंतपुरम र िेङ्नुर के्षत्रमदा र कनदा्यटदाकदा रदाज्यको 
मदासदकेरी के्षत्रमदा बदासिको प्रकोपबदाट प्रभदासवत सपसडतहरूलदाइ्य 
मदानसवय सहदायतदा प्रददान गन्य आम्दा इन्टरनेिनलले रदाहत 
कदाय्यक्रम सञ्दालन गरेको सथयो । आम्दा नेपदालबदाट स्यंसेवकको 

रूपमदा प्रभदासवत के्षत्रकदा वदाससन्दाहरूको उपिदार एवं रदाहत 
सवतरणमदा सहभदासग डदा. मदान बहदादुर कोइरी, डदा. रदाकेि िदाह 
र टोली संयोजक श्ी पुण्यलदाल महतोलदाइ्य  आम्दा इण्डियदाको 
तर्य बदाट नेपदाल भ्रमणको क्रममदा समसत २०७५।१०।०२ गते आम्दा 
नेपदालको केन्द्रीय कदायदा्यलमदा आयोसजत एक समदारोहकदा बीि 
आम्दा नेपदालकदा अध्यक्ष डदा. योगेन्द्र प्रसदाद ससंहको उपण््थसतमदा 
आम्दा इन्टरनेिनलकदा अध्यक्ष डदा. सिगेरू सुगदानदामीले 
सम्दानपत्र ससहत असभनन्न गनु्यभएको छ ।

बदारदाको भरबसलयदा के्षत्रमदा हदावदाहुरी प्रभदासवतलदाइ स्दास्थ्य सिसवर मदार्य त 
स्दा्थोपिदार गररदै

सवपद प्रकोप रदाहत कदाय्यक्रममदा सहभदासगलदाइ्य  प्रमदाणपत्र सवतरण गददै  
आम्दा इन्टरनेिनलकदा अध्यक्ष मदा. उपप्रधदानमन्ती श्ी उपेन्द्र यदादवसंग सिष्टदािदार भेटघदाट

हावाहुरी (चक्रपात) प्रभाववत क्षेत्रमा मानवीय सहायता प्रदान

ववपद व्यवस्ापन त्ा स्वयंसषेवक 
पररचालन संयन्त्र
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नेपदाल भ्रमणकदा क्रममदा डदा. सिगेरू सुगदानदामीले आम्दा नेपदाल 
अन्तरगत सञ्दासलत अस्पतदालहरू अवण््थत के्षत्रकदा जनप्रसतसनसध 
लगदायत नेपदाल सरकदारकदा उच्च तहकदा पददासधकदारीहरूसँग 
छुट्दाछुटै् भेटघदाट गनु्य भएको छ ।  भेटघदाट क्रममदा डदा. सुगदानदामीले 
आम्दा नेपदालले सवपद् व्यव्थदापन तथदा रदाहत कदाय्यक्रममदा रदाष्टट् ीय 
एवं अन्तररदाष्टट् ीयस्तरमदा गरेको योगदनको ििदा्य गनु्य भएको सथयो 
। जदापदान र नेपदाल दुबै मुलुक प्रदाकृसतक सवपसतिको दृष्टीकोणले 
उच्च जोण्िममदा रहेको यथदाथ्यतदालदाइ्य  मनन गरी सवपद व्यव्थदापन 
पूव्य तयदारी र रदाहत कदाय्यक्रममदा एक अकदा्य मुलुकमदा सिसकत्सक 

लगदायतकदा स्दास्थ्यकममी पररिदालन गनने संयन्त ्थदापनदा गनने 
सवरयमदा छलरल भएको सथयो । उक्त छलरल क्रममदा आम्दा 
नेपदालकदा अध्यक्ष डदा. योगेन्द्र प्रसदाद ससंहले नेपदाल र जदापदान बीि 
प्रदाकृसतक सवपद्कदा बेलदा स्दास्थ्यकममी पररिदालन गन्य ्थदापनदा 
हुने संयन्तमदा सकृयदातदापूव्यक सहभदासग भइ योगददान गन्य आम्दा 
नेपदाल तत्पर रहेको व्यहोरदा जदानकदारी गरदाउनु भएको छ । 
अनौपिदाररक भेटघदाटमदा सहभदागी नेपदाल सरकदारकदा उपप्रधदान 
तथदा स्दास्थ्य मन्ती श्ी उपेन्द्र यदादव लगदायतकदा उच्च तहकदा 
असधकदारीहरू संयन्त ्थदापनदा गन्य सकदारदात्मक हुनुभएको छ ।

आम्दा नेपदाल अन्तरगत सञ्दासलत 
ससद्दाथ्य बदाल तथदा मसहलदा 
अस्पतदालको ्थदापनदाकदा लदासग समसत 
२०५५।०४।१९ मदा सम्पन्न सत्रपसक्षय 
संझौतदाकदा पक्षधर आम्दा नेपदाल 
र बुटवल उद्ोग बदासणज्य बीि 
समसत २०७५।१२।२७ गते आम्दा 
नेपदालको केन्द्रीय कदायदा्यलय भवनमदा 
ऐसतहदाससक बैठक सम्पन्न भएको छ 
। बैठकमदा आम्दा नेपदालको तर्य बदाट 
अध्यक्ष डदा. योगेन्द्र प्रसदाद ससंहको 
नेतृत्वमदा डदा. ऋसरकेि नदारदायण 
शे्ष्ठ, डदा. संसगतदा बरदाल बसे्त, डदा. 
सदपक कुमदार अयदा्यल, डदा. रदामेश्वर 

पोिरेल, डदा. पिुपसत रेग्ी, डदा. सरोज प्रसदाद वझदा, 
डदा. सदनेि सबनोद पोिरेल, डदा. रमेि प्रसदाद आिदाय्य 
लगदायतकदा सदस्य एवं किदा्यरीहरूको उपण््थसत सथयो 

समदाज कल्दाण परररद्, आम्दा मदाइन्स र आम्दा नेपदाल सबि 
प्रदेि संख्दा ५ को गिवदा गदाउँपदासलकदा, ददाङमदा मदातृसििु 
स्दास्थ्य पररयोजनदा सञ्दालन गन्य समसत २०७५।०९।२५ गते 
एक समदारोहकदा सबि संझौतदापत्रमदा आम्दा नेपदालको तर्य बदाट 
अध्यक्ष डदा. योगेन्द्र प्रसदाद ससंहले हस्तदाक्षर गनु्यभएको छ । 
जदापदान सरकदारले आम्दा मदाइनस् मदार्य त उपलब्ध गरदाउने 
आसथ्यक सहयोगमदा सञ्दालन हुने यस पररयोजनदाको कदायदा्यलय 
सन् १ मदाि्य २०१९ देण्ि गिवदा गदाउँपदासलकदामदा ्थदापनदा भइ्य 

सवसधवत रूपमदा सञ्दालनमदा आएको छ । यस पररयोजनदाको 
तीन वरने अवसधमदा आम्दा नेपदालले गिवदा गदाउँपदासलकदाले तोकेको 
्थदानमदा स्दाथ्य िौसक सनमदा्यण गनने, स्दास्थ्य केन्द्रलदाइ्य आवश्यक 
सिसकत्सदाजन्य उपकरणहरू उपलब्ध गरदाउने, समुददायस्तरमदा 
मदातृसििु स्दास्थ्य संवण्धि िेतनदामूलक कदाय्यक्रम सञ्दालन गनने, 
स्दास्थ्यकममीहरूलदाइ्य तदासलम उपलब्ध गरदाउने लगदायतको कदाम 
गननेछ ।

गिवदा गदाउँपदासलकदा प्रमुि श्ी िहज रदाम असहरको अध्यक्षतदामदा 
समसत २०७५।११।१९ गते आयोसजत एक कदाय्यक्रमकदा सवि 
पररयोजनदाको प्रदारण्भिक िरणको असभमुण्िकरण आम्दा 
नेपदालकदा मुख् प्रिदासक श्ी सुदेि रेग्ीले सम्पन्न गनु्य भएको 
छ । उक्त कदाय्यक्रममदा आम्दा मदाइन्सकदा देसिय सनदनेिक 
श्ी मदाइको कोबदायदासीले संझौतदापत्रको एक प्रसत गदाउँपदासलकदा 
प्रमुिलदाइ्य हस्तदान्तरण गनु्य भएको सथयो । पररियदात्मक 
कदाय्यक्रममदा सहभदागी बररष्ठ प्रिदाससकय असधकृत, वडदाध्यक्षहरू 
लगदायत गदाउँपदासलकदा प्रमुिले आम्दा नेपदाललदाइ्य पूण्य सदाथ र 
सहयोग प्रददान गन्य गदाउँपदासलकदा तयदार रहेको व्यहोरदा स्पष्ट गनु्य 
भएको छ । मदातृसििु पररयोजनदा गिवदा ददाङ्गको संसक्षप्त पररिय 
आम्दा नेपदालको वेभसदाइडमदा http://amda.org.np/mch-
project-gadawa-dang.html अध्यदावसधक गररएको छ ।

मातृवििु स्वास्थ्य पररयोजना प्रारम्भ

आम्ा नषेपाल र बुटवल उद्ोग वाविज्य संघ ववच बरैठक सम्पन्न 

समदाज कल्दाण परररद्दा संझौतदापत्रमदा हस्तदाक्षर गररदै

आम्दा नेपदाल र बुटवल उद्ोग बदासणज्य संघबीि सम्पन्न बैठक

भने बुटवल उद्ोग वदासणज्य संघकदा 
अध्यक्ष, श्ी ण्िम बहदादुर हमदालको 
नेतृत्वमदा पूव्यअध्यक्षहरू लगदायतकदा 
पददासधकदारीहरूको उपण््थसत रहेको 
सथयो । बैठकमदा ससद्दाथ्य बदाल तथदा 
मसहलदा अस्पतदाल, बुटवललदाइ्य 
संझौतदाको मम्य अनुरूप त्यस के्षत्र 
भरोसदायोग्य, स्तरीय तथदा नमुनदा 
अस्पतदालको रूपमदा सवकदाि गन्य 
आवश्यक योजनदाकदा सवरयमदा गहन 
छलरल र समझददारी कदायम भएको 
छ । 
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आम्दा नेपदालको दूइ्य  सदने आन्तररक व्यव्थदापन कदाय्यिदालदा 
समसत २०७५ मदाघ २३ गते सम्पन्न भएको छ । यस कदाय्यिदालदामदा 
आम्दा नेपदालकदा पददासधकदारी लगदायत मदातहत कदायदा्यलयकदा 
कदायदा्यलय प्रमुि र प्रिदासन, लेिदा, एवं कदाय्यक्रम इकदाइ्यकदा 
प्रमुिहरूको सहभदासगतदा रहेको सथयो । व्यव्थदापन कदाय्यिदालदा 
उद्घदाटन सत्रमदा सहभदासग आम्दा नेपदालकदा उपदाध्यक्ष डदा. 
असनल कुमदार ददास र कोरदाध्यक्ष डदा. संसगतदा बरदाल बसे्त 
समेतले मन्तव्य रदाखे् क्रममदा आम्दा नेपदालको नीसत, सनयम, 
सनदने शसिकदाहरूको समदायदानुकुल सववेिनदा गददै  उपयुक्त िदँािदामदा 
आवश्यक संिोधन गन्य ससरदाररस पेि गन्य सनदनेि गनु्य भएको 
सथयो । गोष्ठीको समदापन सत्रमदा सहभदासग आम्दा नेपदालकदा 
ससिव, डदा. ऋसरकेि नदारदायण शे्ष्ठ र कोरदाध्यक्ष डदा. संसगतदा 
बरदाल बसे्तले आफनो मन्तव्य रदाखदै, व्यव्थदापन कदाय्यिदालको 
प्रसतवेदन अध्ययन गरर आवश्यकतदा अनुरूप नीसत, सनयम, 
सनयमदावली तथदा सनदने शसिकदाहरूमदा ररतपूव्यक संिोधन गरर 
ससरदाररसहरू कदायदा्यन्वयन गररने जदानकदारी गरदाउदै, गोष्ठीमदा 
सहभदासग सबैलदाइ्य  धन्यबदाद प्रकट गनु्यभएको सथयो । आन्तररक 
व्यव्थदापन कदाय्यिदालदाको सनण्यय तथदा ससरदाररिहरू आम्दा 
नेपदालको वेभसदाइ्यडमदा उपलब्ध छ । 

बुटवल उपमहदानगरपदासलकदा, बुटवल उद्ोग वदासणज्य 
संघ र आम्दा नेपदाल सबि सव.सं. २०५५ श्दावण १९ गते 
सम्पन्न संझौतदाको असधनमदा आम्दा नेपदाल अन्तरगत 
सब.सं. २०५४ सदालमदा ससद्दाथ्य बदाल तथदा मसहलदा अस्पतदाल 
्थदासपत भइ्य हदाल १०० िैयदा क्षमतदामदा सरलतदा पूव्यक 
सञ्दालनमदा रहेको छ । अस्पतदालले सेवदाग्दाहीहरूलदाइ्य 
बदाल एवं मसहलदा संवण्धि गुणस्तररय सविेरज्ञ सेवदा प्रददान 
गददै  आएको छ । सस.बदा.म. अस्पतदालको ्थदापनदा एवं 
सञ्दालनमदा मुख् सहयोग जुटदाउने आम्दा इन्टरनेिनल 
लगदायत जदापदान ण््थत ददातदा संघ सं्थदाहरूको 
आसतथ्यतदामदा अस्पतदालको २० औ ं वदासर्यकोत्सव समसत 
२०७५।१०।०३ गते उल्दासपूव्यक मनदाउने कदाय्यक्रम तय 
भएको सथयो । यसै सवि अनपेसक्षत रूपमदा सस.बदा.म. 
अस्पतदालमदा सक्रयदासिल नेपदाल स्दास्थ्यकममी तथदा कम्यिदारी 
युसनयनले समसत २०७५।०९।१८ गते सलण्ित पत्र मदार्य त 
सकृय बसहस्दार गनने जदानकदारी गरदाएकदा कदारण अण्न्तम 
अव्थदामदा पूव्य सनधदा्यररत २० औ ं वदासर्यकोत्सव कदाय्यक्रम 
्थसगत भएकोमदा आम्दा नेपदालले आमण्न्तत पदाहुनदा 
लगदायत समू्पण्य िुभेचु्कहरू समक्ष क्षमदायदािनदा गरेको 
छ ।

नदारदा आज्यन नगनने सदामदासजक सं्थदाको रूपमदा 
्थदापनदा भइ सव.सं. २०४७/४८ सदालमदा सजल्दा प्रिदासन 
कदायदा्यलयमदा दतदा्य भएको आम्दा नेपदालको ्थदापनदा 
सदवस रदागुन २० गते मनदाउदै आइएको छ । 

आम्दा नेपदालको ्थदापनदा सदवसको उपलक्ष्यमदा आम्दा 
नेपदाल अन्तरगत सञ्दासलत सिमदाजु डेन्टल ण्लिसनकमदा 
सदात सदन सम् सनिुल्क सवरदामी पररक्षण लगदायत 
मोरसलकदा अस्पतदालहरूमदा एक सदन ओसपसड/ 
आकण्मिक सेवदा सनःिुल्क, नयदँा सेवदाको िुभदारभि, 
उतृ्ष्ट कम्यिदारी पुरसृ्त, अस्पतदालमदा भनदा्य भएकदा 
सबरदामीहरूलदाइ्य रलरूल सबतरण लगदायतकदा कदाय्यक्रम 
आयोजनदा गरर मनदाइयो ।

सदामदासजक सं्थदाको रूपमदा सेवदारत आम्दा नेपदाल सं्थदा, सजल्दा 
प्रिदासन कदायदा्यलयबदाट समसत २०७५।११।०५ मदा नसवकरण 
सम्पन्न भएको छ । नदारदाआज्यन नगनने सदामदासजक सं्थदाको 
रूपमदा सेवदारत आम्दा नेपदालले प्रिसलत कदानून बमोसजम 
ण्स्कृसत सलनुपननेमदा सलइ सञ्दालन गददै  आएको अस्पतदाल, 
िैसक्षक कदाय्यक्रमहरू समेत नसवकरण गनु्यपननेमदा नसवकरणको 
प्रसक्रयदामदा रहेकदा छन् ।

आम्दा नेपदाल अन्तरगत सञ्दासलत अस्पतदालहरूलदाइ्य नेपदाल 
सरकदारको स्दास्थ्य सवमदा कदाय्यक्रममदा आवद् गनने उदे्श्य 
अनुरूप आम्दा मेिी अस्पतदालको सुसिकरणकदा लदागी स्दास्थ्य 
सवमदा कदाय्यक्रमको ससिवदालय, टेकुमदा सनवेदन पेि गररएको छ । 
यो कदाय्यक्रम हदाल आम्दा अस्पतदाल, दमकमदा सञ्दालन भइरेको 
छ । ससद्दाथ्य बदाल तथदा मसहलदा अस्पतदाल, बुटवललदाइ्य  समेत यस 
कदाय्यक्रममदा आवद् गन्य आवश्यक गृहकदाय्य भइरहेको छ ।

व्यवस्ापन काय्िाला गोष्ी सम्पन्न

वस.बा.म. अस्पतालको २० औ ं
वावर्कोत्सव काय्क्रम स्वगत 

भएकोमा क्मायाचना

आम्ा नषेपाल वदवस सम्पन्न

संस्ा नववकरि स्वास्थ्य वबमा काय्क्रम

कदाय्यिदालदा गोसष्ठमदा सहभदासगहरू छलरल गददै
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समसत २०७५ मदाघ ०९ गते सम्पन्न कदाय्यकदाररणी बैठकको 
सनणदा्ययदानुसदार ससद्दाथ्य बदाल तथदा मसहलदा अस्पतदालको सेवदा 
सुधदार तथदा क्षमतदा सवस्तदारकदा लदासग सरोकदारवदालदा संघसं्थदा 
एवं िुभेचु्कहरूसँग भेटघदाट गरर कदाय्यकदाररणी ससमसतलदाइ्य  
रदाय सुझदाव सदन डदा. रदामेश्वर प्रसदाद पोिरेलको संयोजकत्वमदा 
गसठत सस.बदा.म. अस्पतदाल सञ्दालन सुधदार अध्ययन ससमसतले 
समसत २०७५।१२।१० देण्ि २०७५।१२।११ सम् प्रदेि नं. ५ 

आम्दा नेपदाल अन्तग्यत संिदासलत अस्पतदाल/
पररयोजनदाहरूकदा लदासग आवियक वसु्त एवं सेवदा 
आपूसत्य गन्य इचु्क नेपदाल सरकदारबदाट इजदाजत प्रदाप्त 
उत्पदादक, आपूसत्यकतदा्य, सेवदा प्रददायकहरूलदाइ्य सुसिकृत 
गरररदाखे् प्रयोजनको लदागी समसत २०७५।०९।१६ मदा सुिनदा 
प्रकदासित गरी ररतपूव्यक सनवेदन आव्ह्दान गररएकोमदा 
ररतपूव्यक सनवेदन पेि गनने सं्थदाहरूलदाइ्य आम्दा नेपदालको 
सनण्ययदानुसदार आपूसत्यकतदा्यको सुसिमदा समदावेि गररएको छ 
। सुसिकृत आपूसत्यकतदा्यहरूको सववरण आम्दा नेपदालको 
वेभसदाइ्यडमदा उपलब्ध छ ।

आम्दा नेपदालकदा कोरदाध्यक्ष डदा. संसगतदा बरदाल बसे्तको 
संयोजकत्वमदा गसठत तलब सुसवधदा पुनरदावलोकन 
ससमसतले पेि गरेको ससरदाररिको आधदारमदा सव.सं 
२०७५ रदागुन १ बदाट लदागु हुने गरी तत्दालको आधदारभुत 
तबलको जम्दा २० प्रसतित रकम महङ्गी भतिदा रूपमदा 
थप बृद्ी कदायम भएको छ । 

आम्दा नेपदाल अन्तरगतकदा कदायदा्यलयहरूमदा सव.सं. 
२०७६ सदालमदा जम्दा १६ सदन सदाव्यजसनक सवददा हुने गरी 
सवददाहुने सदन/पव्यहरू तोसकएकदा छन् । सदाव्यजसनक सवददा 
हुने सदन पव्यहरूको सुसि आम्दा नेपदालको वेभसदाइड 
http://www.amda.org.np/amda-nepal-public-
holidays-2076.html मदा उपलब्ध छ ।

नेपदाल सरकदारले लदागु गरेको योगददानमदा आधदाररत 
सदामदासजक सुरक्षदा ऐन २०७४ बमोसजम आम्दा नेपदाल  
रोजगदारददातदा सं्थदाको रूपमदा समसत २०७५।१०।१५ गते 
सुसिकृत भएको छ । यस सँगै आम्दा नेपदाल अन्तरगतकदा 
कदायदा्यलयहरूमदा कदाय्यरत कम्यिदारीहरूको उपददान, 
सञ्यकोर लगदायतकदा सुसवधदा सदामदासजक सुरक्षदा कोर 
मदार्य त व्यवण््थत हुने भएको छ ।

आम्दा नेपदालको ५५ औ सदाधदारण सभदा सव.सं. २०७६ 
बैिदाि २८ गते िसनवदार सबहदान ९ बजे प्रदारभभ गनने गरी 
आब्ह्दान भएको छ । यस सदाधदारण सभदामदा आसथ्यक 
वर्य २०७५/०७६ को प्रगसत ससमक्षदा र आसथ्यक वर्य 
२०७६/०७७ कदा लदागी नीसत, योजनदा, कदाय्यक्रम र बजेट 
तयदार गनने कदाय्यक्रम रहेको छ ।

कदा मुख्मन्ती, सदामदासजक सवकदाि मन्ती, संवण्धित के्षत्रकदा 
सदंासद, नगर प्रमुि, नगर उपप्रमुि, वडदाध्यक्ष, उद्ोग 
वदासणज्यसंघकदा अध्यक्ष लगदायतकदा पददासधकदारी, सस.बदा.म. 
अस्पतदालमदा कदाय्यरत बररष्ठ सिसकत्सक, कम्यिदारी लगदायतकदा 
सरोकदारवदालदा समुहहरूसँग अन्तरसक्रयदा गरी एक प्रसतवेदन 
पेि गरेको छ ।

वस.बा.म. अस्पताल सषेवा सञ्ालन सुधार

आपूवत्कता्हरूको सूवचकृत
अध्ाववधक 

सषेवा सुववधा वृद्ी

साव्जवनक ववदा 

सामावजक सुरक्ा कोरमा सुवचकृत 

साधारि सभा आब्ह्ान 
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आम्दा नेपदाल अन्तरगत केन्द्रीय कदायदा्यलयमदा कदाय्यरत कम्यिदारीहरूको क्षमतदा असभवृद्ीकदा लदागी सनम्न वमोसजम तदासलम सञ्दालन तथदा 
मनोनयन गरी गररयो ।

 
क्र.सं. तावलमको विर्क  वमवत सहभागीको नाम

१ कदाय्य उते्परणदा तदासलम सव.सं. २०७५।०९।१४ श्ी पुन्य लदाल महतो, श्ी सवणु् असधकदारी

२ वेभपेज व्यव्थदापन सव.सं. २०७५।०९।११ के.कदा. कदाय्यरत समू्पण्य कम्यिदारी

३ SRH and GBV Training सन् १३-१४ सडसेम्बर २०१८ श्ी रेनुकदा बसे्त, श्ी सदसपकदा तदामदाङ्ग

आम्दा नेपदाल अन्तरगत सञ्दासलत सवसभन्न पररयोजनदा/कदायदा्यलयहरूमदा ररक्त पदमदा पदपूसत्यकदा सलइ्यएको पररक्षदाहरू मदार्य त छनौट 
भएकदा मधे्यबदाट सनयुक्त भएकदाहरू र आम्दा नेपदालको सनयमदानुसदार संवण्धित ससमसतको सनण्ययको आधदारमदा सनम्न बमोसजम कम्यिदारी/
पददासधकदारीहरू सनयुण्क्त भएको छ  ।

क्र. सं. कम्चारीहरुको नाम पद काया्लय वनयुक्त भएको वमवत

१ रोसहत कुमदार उरदाव अनुगमन असधकृत आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

२ ठकु् िौधरी सरल्ड सुपरभदाईजर आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

३ ससमरन रदाई ल्दाव सहदायक आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

४ लक्षी कुमदारी रदाजवंिी ल्दाव सहदायक आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

५ सदपेन्द्र कदाकमी स्दास्थ्य सहदायक आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१०/०२

६ हरी प्रसदाद दुलदाल सपयर नेसभगेटर आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

७ समझनदा पोखे्ल सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

८ सडल्ी नेपदाल सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

९ देसवकदा िौधरी सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

१० प्रकृती िड्कदा सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

११ ससवनदा ससवदाकोटी सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

१२ दुगदा्य मदायदा शे्ष्ठ सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

१३ रदाजु कुमदारी िौधरी सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

१४ देसव मदायदा िड्कदा सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

१५ भगवती िौधरी सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

१६ रनजनदा शे्ष्ठ सदामुददासयक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

१७ कल्पनदा िौधरी अनुगमन सहदायक आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

आपूवत्कता्हरूको सूवचकृत
अध्ाववधक 

कम्चारी/पदावधकारी वनयुक्क्त

तावलम सञ्ालन त्ा सहभावगता
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१८ मसनरदा भुजेल ण्लिसनक सहयोगी आम्दा सलङे्जेज पररयोजनदा, ईटहरी २०७५/१२/१८

१९ डदा. सत्य नदारदायण िौधरी बदाल रोग सविेरज्ञ आम्दा अस्पतदाल, दमक, झदापदा २०७५/११/०१

२० डदा. पवन कुमदार ससंह डेण्टल असधकृत आम्दा अस्पतदाल, दमक, झदापदा २०७६/०१/०१

२१ डदा. िेिर िन्द्र िदाह मेसडकल असधकृत आम्दा अस्पतदाल, दमक, झदापदा २०७६/०१/०१

२२ डदा. सदपदायन पदाडेि छदालदा तथदा यौनरोग सविेरज्ञ आम्दा अस्पतदाल, दमक, झदापदा २०७६/०१/१०
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