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�ेस िव�ि� 

 

माननीय �वा��य तथा जनसङ्�या म��ी खगराज अिधकारी िव� �वा��य संगठन (WHO) को यही २६ जनवरी दखेी ३ फे-अुरी २०१५ स2म 

जेनेभाि�थत WHO को के�4ीय काया5लयमा संचालन भइरहकेो काय5कारी बोड5को एक सय सैिँतसौ ँअिधवेशनमा भागिलइरहन ुभएको छ । उC काय5कारी 

बोड5मा  िव� �वा�थय स2मलेन (World Health Assembly) Qारा िनवा5िचत  WHO सद�्य राRSहTका चौिँतस जना बोड5 सद�्यहT हUने गद5छन ्। गत 

मे २०१४ मा स2प�न िव� �वा��य स2मेलनको सतसिठयौ ँअिधवेशनमा नेपालको तफ5 बाट माननीय �वा��य तथा जनसङ्�या म��ी २०१४ दखेी २०१७ 

स2मका लािग काय5कारी बोड5 सद�्य तथा उC बोड5 अ�तग5तको काय5Zम, बजेट तथा �शासन सिमितको उपा\य]को Tपमा िनवा5िचत हUन ुभएको िथयो ।  

 

काय5कारी बोड5को यो अिधवेशनमा WHO को आगामी बष5को बजेट, काय5Zम, `य�थापन तथा शासन �णाली; संZामक तथा असंZामक रोगहT; 

WHO सधुार; �वा�थय �णाली; पवू5तयारी, िनगरानी तथा �ितिZया; �वा��य तथा वातावरणबीचको अ�तरस2ब�ध लगायतका मdुाहTमा छलफल 

भइरहकेो छ । माननीय म��ी तथा नेपाली टोलीका अ�य सद�्यहTले नेपाल सरकार तथा दि]ण पवू5 एिशया ]े� (SEAR) को तफ5 बाट उपयु5C 

िवषयहTको छलफलमा भाग िलँद ैराय, सझुाव तथा धारणा `यij गदk आउन ुभएको छ । गत २७ जनवरी २०१५ मा काय5कारी बोड5ले अिlकाली ]े�बाट 

Dr Matshidiso Rebecca Moeti तथा यरुोपेली ]े�बाट Dr. Zsuzsanna Jakab गरी दइुजना ]े�ीय िनदxशकहTलाई िनवा5िचत गरेको छ । 

 

सोही Zममा गत २८ जनवरी २०१५ मा माननीय म��ीले WHO र नेपाल सरकारबीच असंZामक रोगहTको ]े�मा हUन सiने सहकाय5 स2ब�धी छलफल 

गन5 दि]ण पवू5 एिशया ]े� काया5लय (SEARO) का ]े�ीय िनदxशक तथा असंZामक रोगसंग स2बि�धत महाशाखाका का WHO सहायक 

महािनदxशकसँग भेट्वाता5 गनु5भयो । भेटका अवसरमा नेपाललाई �ाणघातक असंZामक रोगहT स2ब�धी काय5Zम संचालनका लािग आगामी वष5दखेी 

आिथ5क तथा �ािविधक सहायता उपल|ध गराइने सहमित भएको छ । यसैगरी आगामी ३० जनवरीमा माननीय म��ीले WHO का महािनदxशक Dr. 

Margaret Chan संग  औपचा�रक भेटवाता5 गरी िQप]ीय िहतको �व�5न गनx काय5Zम तय भएको छ । 

 

आज (२९ जनवरी) का िदन माननीय �वा��य तथा जनसङ्�या म��ी जेनभेाि�थत आणिवक अनसु�धानका लािग यरुोपलेी संगठन ( CERN) जानभुई 

�यहाँको particle physics अनसु�धानशालाको अवलोकन गनु5का साथै उC संगठनसँग नपेालको स2पक5  र सहयोग बढाउन िलन ु पनx कदमका बारे 

जानकारी िलनभुयो । उC संगठनको प�रसरमा प�ुनहुदँा माननीय म��ीलाई CERN का महा-िनदxशक �ी Rolf-Dieter Heur तथा अ�तरा5िRSय स2ब�ध 

िवभागका �मखु Dr. Rudiger Voss ले �वागत गनु5 भएको िथयो तथा स2ब�धीत िव�Qारा CERN को िZयाकलापबारे �काश पादk bio-medical 

लगायत अ�य ]े�मा CERN ले गरेको आधिुनकतम ्अनसु�धान तथा �यसको उपयोिगताबारे ��तुती र छलफल भएको िथयो । उC अवलोकन तथा 

छलफलमा नपेाली राजदतू/�थायी �ितिनिध �ी दीपक िधताल पिन सहभागी हUनहुU��यो । अ�य�त मह�वपणू5 िवषयहTमा आणिवक अनसु�धानमा संल�न 

उC सं�थासँग नेपालले  औपचा�रक स2ब�ध �थापना गन5 एक समझदारीप�मा ह�ता]र गन5 िवचार भइरहकेो अव�था छ । 

 

सयंु� रा	
सघंका लािग नेपालको �थायी िनयोग 

जेनेभा 

२९ जनवरी २०१५ 
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