
 

 

“एसिड आक्रमणमा परेका पपसडतहरुको औषधी उपचार िम्बन्धी कार्यपिधी, २०७८” मा िूचचकृत 
चार िटा डेसडकेटेड अस्पतालहरु मध्रे् कीसतयपरु अस्पतालले एसिड आक्रमणमा परेका पपसडतलाई समसत 
२०७७/०५/२९ गते देचि समसत २०७८/०९/०८ गते िम्म औषधी उपचार िेिा प्रदान गरे बापतको 
िोधभनाय रकम भकु्तानीको लासग माग गरी प्रसतिेदन िपहत सनिेदन श्री नसियङ्ग तथा िामाचिक िरुक्षा 
महाशािा अन्तगयत िामाचिक स्िास््र् िरुक्षा शािामा पेश भई भकु्तानीको लासग भकु्तानी सिफाररि िसमतीमा 
पेश गदाय िो िसमसतले पिश्लषेण गरी स्िास््र् तथा िनिंख्र्ा मन्रालर्को शलु्क सनधायरण िसमतीको रार् 
सलई अस्पतालबाट माग गररएको रकम िहीत िम्बचन्धत दस्तािेिहरु रुि ुएिं पिश्लषेण गरी भकु्तानी पििरण 
तर्ार पारी सनणयर्का लासग समसत २०७९/०२/०४ गते सबहान ९:०० बिे “एसिड आक्रमणमा परेका 
पपसडतहरुको औषधी उपचार िम्बन्धी कार्यपिधी , २०७८” को  दफा ७ मा उल्लेि भएको “भकु्तानी 
सिफाररि िसमती” को बैठक िसमतीका अध्र्क्ष एिं स्िास््र् िेिा पिभागका श्रीमान ्महासनदेशक डा. ददपेन्र 
रमण सिंह ज्रू्को अध्र्क्षतामा तपचशल बमोचिमको उपचस्थतीमा बिी देहार् बमोचिमको सनणयर्हरु गररर्ो 
। 

उपचस्थती  

१. महासनदेशक, श्री डा. ददपेन्र रमण सिंह       अध्र्क्ष  

स्िास््र् िेिा पिभाग  

 

२. सनदेशक, श्री डा. पिन िंग रार्माझी       िदस्र् 

उपचरात्मक िेिा महाशािा 
 

३. प्रमिु, श्री भिुन प्रिाद काफ्ले       िदस्र् 

आसथयक प्रशािन शािा, स्िा.िे.पि 

 

४. प्रमिु, श्री रेश राि शमाय         िदस्र् 

काननु शािा, स्िा. तथा ि.म.  

       

५. सनदेशक, श्री प्रा. गोमा देिी सनरौला शे्रष्ठ      िदस्र् िचचि 

नसियङ्ग तथा िामाचिक िरुक्षा महाशािा 
 

आमचन्रत / िहभागीहरु 

१. श्री  प्रमेकािी महियन, उपिचचि, स्िा.िे.पि 

२. श्री डा. असभर्ान गौतम, शािा प्रमिु, िामाचिक स्िास््र् िरुक्षा शािा 

३. श्री मेनकुा मोक्तान, न.अ, िामाचिक स्िास््र् िरुक्षा शािा 
 
 
 



 

 

िहर्ोगीहरु  

१. श्री नारार्णी कमायचार्य, न.अ, िामाचिक स्िास््र् िरुक्षा शािा 

२. श्री सतलकराम ढकाल, ले.पा, आ.प्र.शा 

३.  श्री िीता भण्डारी, क.ि, िामाचिक स्िास््र् िरुक्षा शािा 

 

 

 

प्रस्तािहरु  

 
१) “एसिड आक्रमणमा परेका पपसडतहरुको औषधी उपचार िम्बन्धी कार्यपिधी , २०७८”  बमोचिम 

कीसतयपरु अस्पताल, कीसतयपरुलाई एक िना एसिड आक्रमणमा परेका पपसडतलाई औषधी उपचार 
ददए बापतको  समसत २०७७/०५/२९ गते देचि समसत २०७८/०९/०८ गते िम्मको िोधभनाय 
माग रकम भकु्तानी िम्बन्धमा । 

 

 

२) पिपिध  

  



 

 

सनणयर् नं १ 

प्रस्ताि नं १ मासथ छलफल गदाय समसत २०७९/०१/२७ गते श्री स्िास््र् तथा िनिंख्र्ा मन्रालर्, 
श्रीमान ् िचचिस्तरीर् बैठकको सनणयर्मा उपर्कु्त शैय्र्ा िम्बन्धी शलु्क सनधायरण भए बमोचिम 
कीसतयपरु अस्पताल, कीसतयपरुलाई एक िना  एसिड आक्रमणमा परेका पपसडतलाई औषधी उपचार 
ददए बापतको समसत २०७७/०५/२९ गते देचि समसत २०७८/०९/०८ गते िम्मको िोधभनाय माग 
रकममा िमार्ोिन गरी “एसिड आक्रमणमा परेका पपसडतहरुको औषधी उपचार िम्बन्धी कार्यपिधी, 
२०७८” बमोचिम िम्मा रु. ८०,६७४ (अक्षरुपी अस्िी हिार छ िर् चौहत्तर रुपैँर्ा मार ) 
िोधभनाय भकु्तानी ददने सनणयर् गररर्ो।  

  

क्र.िं अस्पतालको नाम सबरामी 
िंख्र्ा 

माग रकम सनणयर् रकम कैपफर्त 

१ कीसतयपरु अस्पताल, 
कीसतयपरु 

१ रु. ९८,८४४.२२।-  रु. ८०,६७४।-  

 

(अक्षरुपी अस्िी हिार छ िर् चौहत्तर रुपैँर्ा मार ।)  

 

 

 

 

 

 

  


