मित िः २०७९/०१/१८

प्रेस विज्ञप्ती
सी.एि.सी–नेपालको प्राथमिक ाको क्षेत्र
‘स्वस्थ शरीर, स्वस्थ िन’ भन्ने िुल अमभयानलाई आत्िसा

गर्दै िानमसक सुस्वास््य िार्फ

उत्पार्दनशील र गण
ु स् रीय जीवनिा सकरात्िक योगर्दान पु¥याउन कायफर
स्वास््य

यस िानमसक

था परािशफ केन्र नेपाल (सी.एि.सी–नेपाल) अहिले आफ्नो स्थापनाकालको १९ औं

वार्षफकोत्सव िनाउँ र्दै छ । र्व.स. २०६० साल बैशाख १८ ग े स्थापना भएको यस सस्थाले
बालबामलका, िहिला
लक्षक्ष

र िानमसक स्वास््य सिस्याको जोखखििा रिे का अन्य ब्यक्त िरुलाई

गरी र्वद्यालय

था सिुर्दायका बालबामलका, द्वन्द्व प्रभार्व

ब्यक्त , लैङ्गगक हिंसा,

वैर्देमशक रोजगारी, बधव
ु ा श्रमिक (िरवा चरवा), एच.आइ.भी÷एड्स, अपाङ्ग ा, ििाभक
ु म्प एवं
कोमभड—१९ बाट प्रभार्व
त नै

सिुर्दायिरुसंग काि गर्दै आएको छ । संघीय संरचना अन्र् ग को

िको तनवाफचन भएर पहिलो ५ वषफको तनवाफगच

सरकारको कायफकाल लगभग सम्पन्न िुन

लागगरिे को छ । यस सियावगधको उत्तराधफिा िानमसक स्वास््यको क्षेत्रिा केिी सुधार आएको
र्दे खखएपतन सिग्र िानमसक स्वास््यको क्षेत्रिा अझै पतन उल्लेख्य सध
ु ार आउन सकेको छै न ।
र्दश वषे लािो द्वन्द्व, लािो सियर्दे खखको राजनैत क अक्स्थर ा, रोजगारीको लागग यव
ु ािरुको
ठूलो हिस्सा बबर्दे श पलायन, जनसंख्या बद्
ृ धबद्
ृ धाको बढ्र्दो हिस्सा, गररवी
शिरीकरण, घरे लु

था अव्यवक्स्थ

था लैङ्गगक हिंसा, सािाक्जक र्वभेर्द, प्राकृत क र्वपद्को कारण धनजनको

क्षत ले तनम्त्याएको पीडा, कोमभड—१९ ििािारीको असर, आन् ररक बसाई–सराई, प्रर्वगधको
र्दरु
ु पयोग आहर्द जस् ा कारणिरुले नेपालिा िानमसक स्वास््य सिस्या बढ्र्दै गएको अनि
ु ान
गररएको छ र यसबाट बालबामलका, ककशोरककशोरी, प्रजनन उिेर सिि
ू िा िहिला

था गि
ृ णी

िहिलािरु र बद्
ृ धबद्
ृ धािरु बहि जोखखििा रिे का छन ् ।

नेपाल लगाय

र्वश्वका धेरैजसो र्दे शिा िानमसक स्वास््यलाई तनकै नै कि प्राथमिक ा हर्दएको

पररप्रेक्ष्यिा यस िानमसक स्वास््य

था परािशफ केन्र नेपाल (सी.एि.सी. नेपाल) ले

आफ्नो

स्थापनाकाल सन ् २००३ र्दे खख स्थानीय स् रर्दे खख केक्न्रयस् रसम्ि िानमसक स्वास््य सम्वन्धी
जनचे ना अमभबद्
ृ गध गने, िानमसक स्वास््य

था िनोसािाक्जक सिस्याको पहिचान र त्यसको

ब्यवस्थापनको लागग स्थानीयस् रिा रिे का स्वास््यकिीिरु र गैरसरकारी संस्थािा कायफर
किफचारीिरुको क्षि ा अमभबद्
ृ गध गने र यसलाई नेपाल सरकारको र्वद्यिान स्वास््य

प्रणालीमभत्र एकीकृ

गरे र लैजानको लागग नीत ग

यस संस्थाले केन्रिा स्वास््य
र िहिला, बालबामलका

पैरवी गने लगाय का काि गरररिे को छ ।

था जनसंख्या िन्त्रालय, मशक्षा, र्वज्ञान

था प्रर्वगध िन्त्रालय

था ज्येष्ठ नागररक िन्त्रालय, त्यस अन्र् ग का र्वभाग, प्रर्दे शिा

सािाक्जक र्वकास िन्त्रालय र स्थानीयस् रिा स्थानीय

िसंग सिन्वय र सिकायफ गर्दै िाल

१० वटा र्वमभन्न कायफक्रििरु र्दे शका ५१ क्जल्लाका १९६ स्थानीय

ििा संचालन गरररिे को छ

।

लैङ्गगक हिंसा रोकथाि

था प्रत कायफ पररयोजना

सी.एि.सी.—नेपालले सञ्चालन गरररिे को कायफक्रििरु िध्ये लैङ्गगक हिंसा रोकथाि र प्रत कायफ
कायफक्रि एउटा िित्वपूणफ कायफक्रि िो । यस कायफक्रििा सी.एि.सी.—नेपालले लैङ्गगक हिंसा
प्रभार्व

ब्यक्त िरुलाई आधारभू

िनोसािाक्जक सियोग र िनोसााक्जक परािशफ सेवा प्रर्दान

गने काििा सियोग गर्दै आएको छ । एस.डड.सी.

था यूएनएर्र्पए सँगको साझेर्दारी र

सियोगिा सन ् २०१६ को अगष्ट र्दे खख सञ्चालन भएको यो कायफक्रिको र्दोस्रो चरण सन ् २०२१
को जुलाई र्दे खख एस.डड.सी., युएनएर्र्पए र आईपास नेपालसँगको सम्झौ ािा सी.एि.सी –
नेपाल लगाय

अन्य संस्थािरुका साझेर्दारी र स्थानीय सरकारको सिकायफिा प्रर्दे श नं १ र

सर्द
ु रु पक्श्चि प्रर्दे शका ८ क्जल्लाका १९

वटा स्थानीय

ििा सञ्चालन भैरिे को छ । साथै

कोमभडको सन्र्दभफिा लैङ्गगक हिंसा प्रत कायफ कायफक्रि युरोर्पयन यूतनएन र यूएनएर्पीएको
सियोगिा िधेश प्रर्दे श र कणाफली प्रर्दे शका ४ क्जल्लाका ७ वटा पामलकािा ग

सेप्टे म्वर २०२०

र्दे खख सञ्चालनिा रिे को छ ।

लैंङ्गगक हिंसा भन्नाले िहिला वा पुरुष भएको कारण अथाफ ् मलङ्गको आधारिा कसैप्रत
शारीररक, यौनजन्य वा िानमसक क्षत

िुने

वा पीडा पु¥याउने कायफ सम्झनु पछफ । यो शब्र्दले मलङ्गको

आधारिा िुने वा िुन सतने कुनै पतन प्रकारको अपिानजन्य, पीडाजन्य, वा धम्कीपूणफ व्यविार,
र्दवाब, करकाप वा स्वेच्छाचारी रूपिा स्व न्त्र ाको उपभोग गनफबाट बक्ञ्च

गने कुनै कायफ

सिे लाई जनाउँ छ । सम्िातन

िानवअगधकार

जीवन बाँच्न पाउनु िरे क िानवको आधारभू

िो । त्यसैले िानवअगधकार िनन ् गने जुुुनसक
ु ै व्यविार वा कक्रयाकलाप हिंसा िो । िाम्रो
र्दे शको सन्र्दभफिा हिंसाको घटनालाई र्वश्लेषण गर्दाफ िहिला

था बामलकािागथ िुने हिंसालाई

सािान्य रुपिा मलने प्रचलन भएकोले त्यस् ो खालको हिंसाबाट र्वशेष गरी िहिला

था

बामलकािरूनै बिी मशकार भएका छन ् र यसका कारण िहिला र बामलकािरुले र्वमभन्न प्रकारका

पीडा र र्दब्र्ु यविारको अनुभूत

गरररिे का छन ् । नेपाली सिाजिा गहिरो रुपिा रिे को र्प स
ृ त्तात्िक

सोच, व्यविार, र्वभेर्दपूणफ आगथफक, सािाक्जक संरचना र िान्य ाले िहिलािागथको हिंसालाई लािो
सियर्दे खख तनरन् र ा हर्दइराखेको छ ।

लैंङ्गगक हिंसाले िहिलाको स्वास््यको सवै पक्षिा जस् ै शारीररक, यौन

था प्रजनन, िानमसक

था व्यविारजन्य स्वास््यिा गम्भीर रुपिा असर पर्दफ छ । लैङ्गगक हिंसाको स्वास््य िागथको
असर

त्काल र्दे खखने, गम्भीर प्रकृत को

हिंसाको घटना भए पश्चा

था लािो सिय सम्ि रिने र्दीघफकालीन िुन्छ, अथाफ

लािो सिय सम्ि स्वास््यिा नकारात्िक प्रभाव रहिरिन्छ । यसका

साथै लैंङ्गगक हिंसािा परे का ब्यक्त िरुिा िनोबैज्ञातनक डर, त्रास, आघा , बर्दलाको भावना,
गचन् ाजन्य सिस्या, हर्दतर्दारीपन र आत्िित्याको सोच बिी आउने र कत पयले आत्िित्याको
प्रयास सिे

गने गर्दफ छन ् । सी.एि.सी. नेपालले मसन्धल
ु ी, ओखलिुङ्गा र उर्दयपुर क्जल्लािा

सञ्चालन गरे को कायफक्रिको अनुभवले लैङ्गगक हिंसा प्रभार्व

िध्ये लगभग १ त िाई जत

ब्यक्त िरुिा कडा खालको हर्दतर्दारीपन र आत्िित्याको सोचाई बारम्वार आउने गरे को र
उनीिरुको र्दे खखएको त्यस् ो खालको सिस्यालाई सम्वोधन गनफको लागग िानमसक रोग
र्वशेषज्ञस् रको सेवा जरुरी भएको र्दे खखएको गथयो । त्यसैगरी मस.एि.सी. नेपाल र एर्परोन
नेपालले २०२० िा संयुत रुपिा उर्दयपुर, मसन्धल
ु ी र काठिाण्डौ उपत्यकाका सुरक्षक्ष
आवासगि
ृ िरु

था प्रिरीको िहिला सेलिा सेवा मलएका ३०० जना लैङ्गगक हिंसा प्रभार्व िरुिा

गररएको अध्ययनले पीडड िा डडप्रेसनको अवस्था ८८.३ प्रत श

(सािान्य डडप्रेसन २७.७%,

िझौला खालको डडप्रेसन २५ % र ३५.७ %िा कडा खालको डडप्रेसन) िा पाइएको छ । सेवाग्रािी
िध्ये १९ र्दे खख ५० वषफ उिेरका (७७.३ % ) रिे का छन ् । यसका साथै एक भन्र्दा विी प्रकारका
हिंसा (शारीररक, यौतनक, िनोबैज्ञातनक) अथवा विु हिंसाका घटनािरुले गम्भीर खालका स्वास््य
पररणाििरु तनम्त्याउने गर्दफ छन ् जसका कारण गम्भीर खालको िनोवैज्ञातनक असर पनफ गई
कडा खालको िानमसक स्वास््य सिस्या िुने जोखखि बिे र जान्छ । लैङ्गगक हिंसाबाट प्रभार्व
ब्यक्त िरुको सरु क्षा, सािाक्जक जीवन

था न्याय प्राक्प् का साथै सिग्र र्वकासिा सिे

गम्भीर

प्रभाव परररिे को छ ।

िालसम्ि झण्डै १५९२० (िहिलािः १४३१९ र पिः १६०१) सेवाग्रािीिरुले एकद्धार संकट ब्यवस्थापन
केन्रबाट िनोसािाक्जक सेवा

था अन्य आवश्यक सियोग पाएका छन ् । कुल सेवाग्रािी िध्ये

सवभन्र्दा बहि लगभग ४०% िा भावनात्िक हिंसा, २८% िा शारीररक हिंसा र ९% िा यौनजन्य

हिंसाका पीडड

पाईएका छन ् भने भने यस् ो खालको हिंसािा परे र िनोपरािशफ सेवा मलनेिा

४०% जनजा ी सिुर्दायका छन ् भने २७% बाह्रिण÷क्षेत्री सिुर्दायका रिे का छन ् ।

लैंङ्गगक हिंसा पीडड

था प्रभार्व

ल्याउन, उनीिरुको िानमसक
िानमसक

स्वास््यको

प्रवधफन

िागथ परे को आघा

था

नावपण
ू फ अवस्थािा सध
ु ार

नाव ब्यवस्थापन गरी र्दै तनकी सिज बनाई सिग्ररुपले उनीिरुको
गनफको

लागग

स्वास््य

संस्थािा

िानमसक

स्वास््य

र

िनोसािाक्जक परािशफको उपचारात्िक सेवा र ब्यक्त को ब्यविार, सोच, सम्वन्धिा सुधार वा
आत्िीय ा बिाई नेपालको संर्वधानले पररकल्पना गरे बिोक्जि सवै नागररकलाई सम्िानपूवक
फ
बाँच्ने वा ावरण बनाउन सकेिा लैङ्गगक हिंसा र्वस् ारै कि भएर जान सतर्दछ ।

सािुर्दातयक िानमसक स्वास््य र िनोसािाक्जक सियोग
स्वास््य

था जनसंख्या िन्त्रालयसँग साझेर्दारी सम्झौ ा गरी सञ्चालन गररएको यस

कायफक्रििा सी.एि.सी. नेपालले स्वास््य तनकायिरुिा कायफर

स्वास््यकिीिरुलाई

ामलि,

क्तलतनकल सुपरमभजन र कोगचङको िाध्यिबाट क्षि ा अमभबद्
ृ गध गने र िानमसक स्वास््यको
प्रवफधन र िानमसक स्वास््य सिस्या भएका व्यक्त को उपचारिा सियोग परु याउन
सिुर्दायस् रिा जनचे ना अमभबद्
ृ गध गने लगाय का काििरु गर्दफ छ । सी.एि.सी. नेपाल िार्फ
सन ् २०२१ को अन्त्यसम्ििा नेपालका र्वमभन्न ३५ क्जल्लािरुिा १ िजार १ सय ९५
स्वास््यकिी

था ३ सय २४ डातटरिरुले

ामलि प्राप्

गरे का छन ् । यस कायफक्रि िार्फ

िाल

सम्ि ६६ िजार ६ सय ६३ जना िानमसक स्वास््य सिस्या भएका व्यक्त िरुले स्थानीय
स्वास््य संस्थाका

ामलि प्राप्

डातटर

था स्वास््यकिीिरुबाट िानमसक स्वास््य सिस्याको

उपचार पाएका छन ् । यस िध्ये ४० प्रत श

गचन् ाजन्य सिस्या, २६ प्रत श िा डडप्रेशन र

बाँकीिा िानमसक असन् ुलन, छारे रोग, कनभजफन डडसअडर लगाय का िानमसक सिस्या रिे को
पाईएको छ । यस

्याङ्क अनुसार ६३ प्रत श

सिस्याबाट प्रभार्व

िहिला र ३७ प्रत श

पुरुष िानमसक स्वास््य

रिेको पाईएको छ । िानमसक रोग प्रत को लाञ्छना, भेर्दभावलाई कि गनफ

र उपचारिा सियोग गनफको लागग िानमसक रोगको वारे िा जानकारी हर्दने पोष्टर, िानमसक
स्वास््य जानकारी िा े पत्र, िानमसक स्वास््यको बारे िा रे डडयो कायफक्रि (िनको संसार), ामलि
सािाग्रीिरुको उत्पार्दन गरर िहिला स्वास््य स्वयंसेर्वका, धािी–झाँक्री, मशक्षकिरु, र्वद्याथी,
सिुर्दायका ने त्ृ विा रिे का व्यक्त िरुलाई जनचे ना सम्बक्न्ध जानकारी पु¥याउने र िानमसक
स्वास््य हर्दवस

था प्रर्दफ शनी िार्फ

जनचे ना अमभबद्
ृ गध गने काििरु पतन यस संस्थाले गर्दै

आईरिे को छ । त्यसै गरर िनोसािाक्जक सेवा पतन स्वास््य संस्थावाट उपलब्ध गराउनका
लागग अ.न.िी.

था स्टार् नसफिरुलाई

ामलि

था सुपरीवेक्षण िार्फ

िानमसक स्वास््य

था

र्वमभन्न िनोसािाक्जक सिस्या भएका व्यक्त िरुलाई िनोपरािशफ सेवा हर्दन सतने मशप

था

ज्ञान प्रर्दान गररएको छ । िालसम्ि २ सय ८४ जना ए.एन.एि./स्टार् नसफिरुले िनोसािाक्जक
सियोगको

ामलि पाइ सेवा प्रर्दान गने काि गरर राखेका छन ् ।

र्वद्यालय िानमसक स्वास््य कायफक्रि
सन ् २००५ र्दे खख परीक्षण कायफक्रिको रुपिा र्दोलखा क्जल्लािा सञ्चालन गररएको यस कायफक्रि
िालसम्ि र्दोलखा, काभ्रे, रसुवा, गोरखा, सल्यान र कैलाली गरी ६ वटा क्जल्लाका २ सय ६८ वटा
सरकारी र्वद्यालयिा लागु गररसककएको छ र िाल कालीकोट र जाजरकोट क्जल्लाको ६० वटा
र्वद्यालयिा सञ्चालनिा छ । मशक्षा र्वकास

था िानव स्रो

र्वकास केन्रसँग साझेर्दारी

सम्झौ ा गरी सञ्चालन भैरिे को यस कायफक्रििा र्वशेष गरर र्वद्यालयका बालबामलका

था

ककशोरककशोरीिरुको िनोसािाक्जक सुस्वास््य कायि गनफको लागग र्वद्यालयिा बालिैत्री
कक्षाकोठा व्यवस्थापन गने, बालिैत्री मशक्षण र्वगध र सकारात्िक अनुशासन र्वधीको प्रयोग गने
र प्रबफधनात्िक कक्रयाकलापिरुको अभ्यासिा बद्
ृ तघ गराउनको लागग र्वद्यालयिा कायफर
मशक्षकिरुको ज्ञान, सीप र क्षि ािा अमभबद्
ृ गध गने काि गरे को छ । र्वशेष ब्यविार जस् ै
डराउने, र्द ु ुिःखी र्दे खखने, आर्त्तने, गचक्न्

र्दे खखने, अनुशासन जन्य सिस्या भएका, ध्यान एकीकृ

गनफ नसतने, र्वद्यालय नआउने, र्वद्यालयिा अनुपक्स्थ

िुने, िन्र्द मसकारु, सुस् िः िनक्स्थ ी

था वेिोस िुने लगाय का सिस्यािरुको पहिचान र त्यसको र्वद्यालयस् रिा िनोसािाक्जक
परािशफको लागग प्रत्येक र्वद्यालयिा एक जना िहिला र एक जना पुरुष मशक्षकलाई

यार

पाने काि गरे को छ । ककशोरीिरुको शारीररक अवस्थािा आएको पररव न
फ , घरिा कािको बोझ,
मशक्षकिरुको व्यविार

था मशक्षण र्वगध लगाय का कारणले नेपालका प्रायिःजसो र्वद्यालयिा

ककशोर ककशोरी उिेरका र्वद्याथीिरुिा सिुििा बेिोस िुने सिस्या, जसलाई िास कन्र्भसन
डडसअडफर भतनन्छ, त्यस सिस्याको सिाधानको लागग पतन सी.एि.सी. नेपालले सियोग गर्दै
आईरिे को छ । सन ् २००५ र्दे खख र्वद्यालयिा काि गरे को अनुभवको आधारिा र्वद्यालयिा
लगभग १० र्दे खख १५% र्वद्याथीिरुलाई र्वशेष खालको िनोबैज्ञातनक पद्र्दत बाट उपचार
गराउनुपने आवश्यक ा र्दे खखएको छ । यस कायफक्रि िार्फ

बाल िैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन

र सकारात्िक अनुशासन पद्धत िा २ िजार ४ सय ४१ जना मशक्षकिरु र र्वद्यालय
िनोपरािशफिा ६ सय १० जना मशक्षकिरुले
िजार २ सय ३२ जना बालबामलकाले

ामलि पाएका छन ् । कायफक्रिबाट िालसम्ि ६

ामलि प्राप्

मशक्षकिरुवाट िनोपरािशफ सेवा िार्फ

आफ्नो अध्ययनलाई तनरन् र अगाडड बिाउन सक्षि भएका छन ् भने र्वद्यालयको पिाई
ड्रपआउट िुनवाट रोककएको छ भने बालिैत्री मशक्षण र्वधी, जीवनपयोगी मशप र सकारात्िक
अनुशासन पद्धत का कक्रयाकलापबाट झण्डै ४७ िजार बालबामलका लाभाक्न्व

मशक्षा र्वकास
स्वीकृ

था िानव स्रो

र्वकास केन्रले सी.एि.सी.–नेपालसँगको प्रार्वगधक सियोगिा

गररसकेको ५ हर्दने र्वद्याथी िनोपरािशफ सम्बक्न्ध कष्टिाइज्ड

तनर्दे मशका र प्रमशक्षाथी सन्र्दभफ सािाग्री
प्रर्दे शिा प्रमशक्षक प्रमशक्षण

भइसकेका छन ् ।

ामलिको प्रमशक्षक

यार गरी यसलाई र्वद्यालयस् र सम्ि पुयाफउन सा ै

ामलि संचालन सञ्चालनको प्रकक्रयािा रिे को छ । स्थानीय, प्रार्दे मशक

था संघीय सरकारिरुले र्वद्यालय मशक्षािा र्वद्यालय िानमसक स्वास््य कायफक्रि र्वशेषगरी
र्वद्याथी िनोसािाक्जक परािशफ, आत्िित्या

था खखसीट्युरी रोकथाि एवं जीवन उपयोगी

मशक्षाको अभ्यासलाई िुलप्रवािीकरणिा ल्याउनु पने र्दे खखन्छ ।

सरु क्षक्ष

आप्रवासन ९तबिःष ्० पररयोजनािा िनोसािाक्जक सियोग कायफक्रि

वैर्देमशक रोजगारीलाई सुरक्षक्ष , व्यवक्स्थ , ियाफहर्द , उपलब्धीिूलक एवं शोषणरहि
नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको द्र्वपक्षीय सम्झौ ा अनस
ु ार सरु क्षक्ष
( तबिःष ्

ेस्रो चरण) श्रि, रोजगार

बनाउन

आप्रवासन पररयोजना

था सािाक्जक सुरक्षा िन्त्रालय अन् गफ

२०१९ सेप्टे म्बर

र्दे खख सञ्चालनिा रिे को छ । यो पररयोजना िेल्भेटास नेपालसंगको साझेर्दारीिा सी.एि.सी.
नेपालको प्रार्वगधक सियोगिा सञ्चालनिा रिे को छ । र्वशेष गरर, वैर्देमशक रोजगारीका कारण
सज
ृ ना भएका र्वर्वध खालको िनोसािाक्जक सिस्यािा िनोसािाक्जक सियोग प्रर्दान गरी
सािाक्जक लाग

न्यन
ु ीकरण गने उद्र्दे श्यका साथ यस पररयोजना कायफक्रि अन् गफ का ३९

क्जल्लाका १५६ स्थानीय

ििरुिा सञ्चामल

छन ्

ामलि मलएका १५२ जना िनोपरािशफक ाफ िार्फ

। यस कायफक्रिबाट िालसम्ि ६ िहिने
५ िजार ७ सय ४८ जनाले व्यक्त ग

िनोपरािशफ सेवा र ३० िजार ६ सय ३५ जनाले सिुििा गररने िनोपरािशफ सेवा पाईसकेका
छन ् ।

कुल सेवाग्रािी िध्ये सवै भन्र्दा बहि अथाफ

लगभग ६०% बैर्देमशक रोजगारिा गएका

व्यक्त को श्रीि ी, २१% आिा, ३% बव
ु ा, ३% बालबामलकािरु र ८% बैर्देमशक रोजगारिा गएका
व्यक्त

स्वयंनै रिे का छन ् भने बैर्देमशक रोजगारको कारणले सवैभन्र्दा बहि गचन् ाजन्य सिस्या

(७३%), डडप्रेशन (१७%), आघा

(४%), आत्िित्याको प्रयास गरे को

था जोखखि ( ३%) पाईएको

छ । र्वश्व स्वास््य संगठनका अनुसार बैर्देमशक रोजगारिा गएका िध्ये १०.४% ले आत्िित्या
गरे को जनाएको

छ ।

६ िहिने िनोसािाक्जक परािशफ

ामलि

सी.एि.सी. -नेपालको प्रार्वगधक सियोगिा स्वास््य
ामलि केन्रले सैद्धाक्न् क, प्रशस्
आधारर

६ िहिने िनोपरािशफ

अस्प ालिा आधारर

ामलि स्वास््य

था र्वशेषज्ञ िनोर्वद्िरुको सप
ु ररवेक्षणिा

ामलिको पाठ्यक्रि र

ामलि सािग्री क्स्वकृ

गरे को छ ।

एकद्धार संकट ब्यवस्थापन केन्रिा िािला ब्यवस्थापक र स्टार् नसफ

था स्वास््य संस्थािा कायफर
कायफक ाफलाई लक्षक्ष

अभ्यास

था जनसंख्या िन्त्रालय, राक्ष्िय स्वास््य

गरी

स्वास््यकिी र सािाक्जक संस्थािा कायफर

यार गररएको

िनोसािाक्जक

ामलिको कर्ल्ड परीक्षण पतन सम्पन्न भई िाल यिी

था जनसंख्या िन्त्रालयको जेसी शाखा र राक्ष्िय स्वास््य

ामलि केन्रले

सीएिसी नेपालको प्रार्वगधक सियोगिा ५० जना िािला ब्यवस्थापक र नसफिरुलाई
प्रर्दान गरररिे को छ ।

ामलि

