िमित २०७५।३।२० मा बसेको ूदे श मिन्ऽपिरषदको बठकको िनणर्य
1. आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको नं 02/04/2075-0३-19 को ूदे श सभाका पदािधकारी तथा

सदःयको पािरौिमक र सुिवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "
ूःतुत ूःतावमा पिरमाजर्न सिहत हेरफेर गन ।

2. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं 04/05/2075-0३-१9 को ूदे श वन्यजन्तु उ ार केन्ि
सम्बन्धी

कानून

तजुम
र् ाका

लािग

सै ािन्तक

ःवीकृित

सम्बन्धी

िवषयको

ूःताव

-

" ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन " ।
3. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं 04/04/2075-0३-१9 को ूदे श ूाणी उ ान सम्बन्धी
कानून तजुम
र् ाका लािग सै ािन्तक ःवीकृित सम्बन्धी िवषयको ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन " ।

4. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं 06/03/2075-0३-१9 को रे लवे िवषय सम्बन्धी सेिमनारमा
सहभािगताको लािग भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयका सिचवलाई मनोनयन गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "
ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन " ।
5. सामािजक िवकास मन्ऽालयको नं 07/05/2075-0३-१9 को पोखरा ःवाःथ्य िव ान ूित ान अन्तगर्त
सं चािलत पि मा ल क्षेऽीय अःपताललाई िविशि कृत सेवा सिहत सं चालन गन व्यवःथाका लािग ूदे श सरकार
मातहत

ल्याउन

नेपाल

सरकार

समक्ष

अनुरोध

गन

र् न दे िखएको हुँदा ूःतुत ूःताव िफतार् गन " ।
" िवःतृत छलफल गनुप

सम्बन्धी

िवषयको

ूःताव

-

6. ूदे श सभाका माननीय सभामुख नेऽनाथ अिधकारी र माननीय सदःय टे कबहादुर घतीर् अकःमात िवरामी भै
औषिध उपचार गराउदा भएको खचर् रकम भ ुक्तानीको लािग ूदे श सभा सिचवालयको िमित २०७५।३।१२
को पऽबाट माग भै आएको सन्दभर्मा दे हाय बमोिजम गनःसरकारी अःपतालमा िचिकत्सकको ूेःकृप्सन बमोिजमको औषिध खिरद खचर् र उपचार सेवा खचर् वापतको िवल

बमोिजमको पुरै रकम र िनजी अःपतालमा उपचार भएको हदसम्म िचिकत्सको ूेःकृप्सन बमोिजमको औषिध
खिरद खचर् र उपचार सेवा खचर् वापतको िवल बमोिजमको रकमको पचास ूितशतले हुन आउने रकम ूदे श

सभा सिचवालयबाट एिकन भै आएको अवःथामा आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयले ूदे श सभा
सिचवालयलाई उपलव्ध गराउने" ।
र् नामा परी
7. ूदे श सभाका पदािधकारी तथा सदःय असाध्य रोग (मुटु, मृगौला, क्यान्सर) बाट पीिडत भै वा दुघट
लामो अविध अःपताल भनार् भै उपचार गराउनु परे मा र त्यःतो उपचारका सम्बन्धमा दे हाय बमोिजमको "औषिध
उपचार िसफािरस सिमित" गठन गन । उक्त सिमितले औषिध उपचार रकम िसफािरस सम्बन्धी कायर्िविध
तजुम
र् ा गरी मिन्ऽपिरषद बैठकमा पेश गन ।
माननीय मन्ऽी, ौी िकरण गु ङ, आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय

माननीय मन्ऽी, ौी हिर बहादुर च ुमान, आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय

माननीय मन्ऽी, ौी नरदे वी पुन मगर, सामािजक िवकास मन्ऽालय

सिचव, ौी धमर्राज कुईकेल, मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय

– सं योजक
– सदःय
– सदःय
– सदःय सिचव

