नेपाल सरकारद्वारा गठित वाताा सठिठतको
प्रेस ठवज्ञप्ति
ठिठकत्सा ठिक्षा ऐन व्यवस्थाठपका संसदबाट पाररत गररनुपने तथा ठिठकत्सा ठिक्षा क्षेत्रिा भएका
अठनयठितता रोक्ने सम्बन्धी िाग राखी अनिनरत प्रा.डा. गोठवन्द के.सी.का िाग सम्बोधन गने क्रििा
सम्माननीय प्रधानिन्त्री िेरबहादु र दे उवाको सिुपप्तस्थठतिा िाननीय उपप्रधानिन्त्री तथा ठिक्षा िन्त्री
गोपालिान श्रेष्ठ, िाननीय स्वास्थ्य िन्त्री ठगररराजिणी पोख्रेल, पूवा उपप्रधानिन्त्री राििन्द्र पौडे ल, पूवा
उपप्रधानिन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूवा स्वास्थ्य िन्त्री गगन थापा, पूवा ठिक्षा िन्त्री धठनराि पौडे ल,
व्यवस्थाठपका संसदको िठहला, बालबाठलका, जेष्ठ नागररक तथा सिाजकल्याण सठिठतका िाननीय
सभापठत रञ्जु झा, सदस्य िाननीय जीवन पररयार, िाथेिा कायादलका प्रा. केदारभक्त िाथेिा, डा.
भगवान कोइराला, डा. रिेिकान्त अठधकारी, नागररक सिाजका प्रठतठनठध सुरेन्द्र भण्डारी, ओिप्रकाि
अयाा ल र प्रा.डा. गोठवन्द के.सी. का तर्ाबाट वाताा सठिठतका सदस्य डा. अठभषेकराज ठसंह, डा.
सुिन आिाया सिेतको उपप्तस्थठतिा व्यवस्थाठपका संसदको िठहला, बालबाठलका, जेष्ठ नागररक तथा
सिाजकल्याण सठिठतिा ठविाराठधन राठरिय ठिठकत्सा ठिक्षा सम्बन्धिा व्यवस्था गना बनेको ठवधेयकिा
पररिाजान गनुापने ठवषयबस्तुहरुिा सवासम्मत रुपिा सिझदारी कायि भएको र २०७४ साउन २७ गते
िठहला, बालबाठलका, जेष्ठ नागररक तथा सिाजकल्याण सठिठतबाट पाररत राठरिय ठिठकत्सा ठिक्षा
सम्बन्धिा व्यवस्था गना बनेको ठवधेयक, २०७४’’ िा उक्त सिझदारीका सबै ठवषयहरुसिेत सिावेि
भएको सन्दभािा नेपाल सरकारद्वारा गठित वाताा सठिठत र डा. गोठवन्द के.सी.का प्रठतठनठधहरु बीि
२०७४ साउन २७ गते सााँ झ उप्तिप्तखत ऐन तथा अन्य िागका सम्बन्धिा छलर्ल भई सिझदारीको
अप्तन्ति अवस्थािा पुठगएको र डा. के.सी.का प्रठतठनठधहरु थप पराििा गरी वाताा िा पुन: आउने
जनाई वाताा स्थलबाट बाठहररनु भएकोिा आज ठिठत २०७४ साउन २८ गते आयोठजत वाताा का लाठग
आिन्त्रण गररएकोिा डा. के.सी.का प्रठतठनठधहरु वाताा िा सािेल हुन नआएको र डा. के.सी.ले पेि
गरे का िागहरु सम्बोधन गने क्रििा िाथेिा कायादल, नेपाल ठिठकत्सक संघ, गोदान लगायत ठवठभन्न
ठनकाय तथा पदाठधकारीहरुसंग वाताा सठिठत औपिाररक र अनौपिाररक रुपिा पराििारत रहे को व्यहोरा
सम्बप्तन्धत सबैको जानकारीका लाठग यो ठवज्ञप्ति प्रकाठित गररएको छ ।
उप्तिप्तखत सन्दभािा प्रा.डा. गोठवन्द के.सी.को िागहरुिध्ये

ठिठकत्सा ठिक्षा सम्बन्धी ठवधेयक

व्यवस्थाठपका संसदिा पेि भई िीघ्र ठनणाय हुने अवस्था रहे को साथै अन्य िागहरु सिेत तत्काल
सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था रहे को सन्दभािा डा. के.सी.का प्रठतठनठधहरुलाई तत्काल वाताा िा संलग्न
भइठदनु हुन र आफ्नो ठवग्रदो स्वास्थ्यको अवस्थालाई ख्याल गरी तत्काल अनिन अन्त्य गनुाहुन प्रा.डा.
गोठवन्द के.सी. लाई वाताा सठिठत हाठदा क अठपल गदा छ ।

