वि.ऩी. कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठान छानविन प्रततिेदन
फी.ऩी. कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठान, धयानका विविध विषमका उजुयीहरुका सम्फन्धभा
छानविन गयी प्रततिेदन ऩेश गनन यावष्डम सतकनता केन्रको तभतत २०७६।०९।०८ को तनणनम
तथा च.नॊ . २४३०१०१४४२ तभतत २०७६।०९।०९ को ऩत्रानुसाय हाभीराई खटाइएको।

१. उजुयीको सॊ क्षऺप्त व्महोया
क. केन्रको गो.द.नॊ. २७८ तभतत २०७६।८।८ को उजुयी-

I.

तनतभत्त उऩकुरऩतत प्रा.डा. गुरु प्रसाद खनारका सम्फन्धभा-

१.

तनतभत्त उऩकुरऩततरे आफ्नो कामनऺेत्र बन्दा फावहय गई नेऩार सयकायद्वाया तनमुक्त
गरयएका

फहारिारा

अस्ऩतार

तनदे शकको

क्षजम्भेिायी

एिॊ

अतधकाय

खोसी

अतधकायविहीन फनाई एकरौटी ढङ्गरे कयोडौंको ब ुक्तानी तथा तनणनमहरु गये को ।
२.

सािनजतनक खरयद ऐन य तनमभािरी विऩयीत आयोऩ ऩत्र दामय बएको व्माऩायीहरु
सॊ रग्न यहे को पभन तथा कम्ऩनीफाट खरयद प्रकृमा गरययहे को ।

३.

ु ी अस्ऩतार
प्रततष्ठानराई घाटा य आपूराई नापा हुने गयी आपू तनकटराई डेऩट
ु ी उऩकुरऩतत सयह अतधकाय प्रत्मामोजन गयी अस्ऩतार
तनदे शकभा तनमुक्त गयी डेऩट
तनदे शकराई अतधकाय विहीन फनाएको ।

४.

तनतभत्त उऩकुरऩततरे आफ्नो अतधकायको चयभ दुरुऩमोग गयी प्रततष्ठानराई फन्दी
फनाई कयोडौं भ्रष्टाचाय गये को ।

५.

रु. ५,५०,०००।- को चेक काण्डभा भुतछएका तत्कारीन आतथनक प्रशासन
भहाशाखा प्रभुख रुऩा तसॊ घारी अग्रिार छानविनको दामयाभा यहे को अिस्थाभा आतथनक
चरखेर गयी तनजराई ऩुन: सोही भहाशाखाभा ऩुनिनहारी गरयएको ।

६.

तनरम्फनभा यहे का कम््मुटय इक्षितनमय याकेश कुभाय दासराई प्रकृमा नऩुमानई आतथनक
चरखेरभा ऩुन: तनमुक्षक्त गयी कम््मुटय शाखा प्रभुख फनाइएको ।

७.

प्रततष्ठानको अक्षससजन ्रान्ट तीन िषन सम्भ जडान नगयी प्रततष्ठानराई अवहत गने
इरेसरोतनसस ईक्षितनमय याहुर तभश्रराई ऩुन: अक्षससजन ्रान्ट एिॊ इक्षितनमय
1

काउक्षन्सरको ऐन तनमभािरी विऩयीत फामोभेतडकर सम्फन्धी सम्ऩूणन कामन गने गयी
क्षजम्भेिायी ददएको । वितबन्न स्रामसनसॉग आतथनक चरखेर गननका रातग प्रततष्ठानभा
फामोभेतडकर सम्फन्धी कामन गने विशेषऻ प्रावितधक हुॉदाहुॉदै तनज इरेसरोतनसस
ईक्षितनमयसॉग ऩयाभशन तरई कयोडौंको उऩकयण खरयद एिॊ ब ुक्तानी गये को ।
८.

प्रततष्ठानको ऐन य तनमभािरी विऩयीत दुई दुई िषनभा शाखा प्रभुखहरुको स्थानान्तयण
गनुऩ
न नेभा तनजरे एक िषन भात्र कामनकार ऩूया गये का प्रभुखहरुको स्थानान्तयण गयी
आपू तनकटतभ व्मक्षक्तराई ल्माई आतथनक चरखेर गये को ।

ख. प्रधानभन्त्री तथा भक्षन्त्रऩरयषद्को कामानरमको च.नॊ. भ्र.तन./५२१/२५०५ तभतत
२०७६।७।१८ को ऩत्रसाथ प्राप्त उजुयी-

I.

तनतभत्त उऩकुरऩतत प्रा.डा. गुरु प्रसाद खनारका सम्फन्धभा-

१.

तनजरे

तनतभत्त

उऩकुरऩततको

है तसमतरे

भन्त्रारमरे

तोवकददएको

तभतत

२०७६।०३।३० भा उक्षल्रक्षखत अतधकाय बन्दा फावहय गई अतनमतभत तियफाट
प्रततष्ठानराई ठू रो आतथनक बाय ऩनेगयी आपू फस्ने सिाटय रु. २२,००,०००।- भा
भभनत गनन रगाएको ।
२.

तनजरे चढी आएको गाडी फदरी तब.सी.रे चढ्ने गये को नमाॉ य रसजरयमस गाडी
चढ्ने य आफ्नो घयामसी प्रमोजनभा रगाएको ।

३.

हार तनरम्फनभा यहे का ऩूि न उऩकुरऩतत डा. फरबर प्रसाद दासको घयामसी एिॊ तनजी
प्रमोगको रातग तनजको सप्तयी तथा कञ्चनऩुय क्षस्थत घय तनिास सम्भ प्रततष्ठानका
सिायी साधन तथा कभनचायीराई ओसायऩसाय एिॊ अन्म तनजी काभको रातग प्रमोग
गने सभेतको आफ्नो ऩदको व्माऩक दुरुऩमोग गये को ।

४.

अतधकायै नबएको तन. उऩकुरऩतत ऩदको चयभ दुरुऩमोग गयी राखौं रुऩैमाॉ असुर
ु ी डाइये सटयभा डा. ददरीऩ ठाकुयराई तनमुक्त गये को ।
गयी अस्ऩतारको डेऩट

५.

RSO (Radio Safety Officer) ऩदका अरुण कुभाय गुप्ताराई तनमभ विऩयीत
Assistance Professor जस्तो प्राक्षऻक ऩदभा तनमुक्षक्त ददएको ।
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६.

Electronics Engineer याहुर तभश्र Electromed शाखा प्रभुख य Computer शाखा
प्रभुखभा, सक्करी सवटनवपकेट ऩेश नगये को सम्फन्धभा अ.दु.अ.आ. को छानविनभा
ऩये का याकेश दासराई राखौं यकभको चरखेरभा तनमुक्षक्त गरयएको ।

७.

यक्षजष्डायका

बाइ

नाता

ऩने

गोऩार

श्रे ष्ठराई

आतथनक

चरखेरद्वाया

अन्म

ऩदातधकायीहरुसॉगको छरपर सल्राह तफना प्रततष्ठानको सयसपाईको ठे क्का ददएको ।
८.

ऩदातधकायीहरुफीच ऩमानप्त छरपर तथा का.स. फाट तनणनम नगयी एकरौटी ढङ्गरे
प्रततष्ठान अन्तगनतका कयाय सेिाका दै तनक ज्मारादायी कभनचायीहरुराई ददइने दै तनक
ज्मारा रु. ३९९।- फाट रु. ५१७।- गयी प्रततष्ठानराई थऩ आतथनक बाय ददएको ।

II. आतथनक शाखा प्रभुख रुऩा तसॊ घाची अग्रिारका सम्फन्धभा१.

प्रततष्ठानको आधुतनक रेखा प्रणारी च ुस्त दुरुस्त ऩाने बनी कतथत सुिाध कन्सल्टे न्सी
सॉगको तभरेभतोभा तनज अग्रिाररे रु. २०,००,००,०००।- तनमोक्षजत रुऩभा
प्रततष्ठानराई आतथनक नोससानी ऩाये को ।

III. अन्म विविध विषमका सम्फन्धभा१.

प्रततष्ठानको तनभानणाधीन अनुभातनत २ अयफ ५० कयोड रागतभा फन्न रागेको MCH
(Maternal and Child Health) Building भा आतथनक अतनमतभतता बएको ।

ग.

यावष्डम सतकनता केन्रराई सम्फोधन गरयएको तभतत २०७६।०६।१४ को उजुयी-

I.

तनतभत्त उऩकुरऩतत प्रा.डा. गुरु प्रसाद खनारका सम्फन्धभा-

१.

तभतत २०७६।५।२८ भा तरएको MBBS ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गदान सभेत
ठू रो आतथनक चरखेरको आधायभा भनोभानी ढङ्गरे साविकको ऩयीऺा सतभतत बङ्ग गयी
ऩयीऺा सतभततभा आफ्नो अनुकुरका भातनस याखी आफ्नी छोयी अनुष्का खनारराई
ऩास गयाएको । प्रतत विद्याथॉ रु. १० राखका दयरे ५० बन्दा फढी विद्याथॉहरुफाट
कयोडौं असुरी गये को ।

२.

प्रततष्ठानको तनमभािरी विऩयीत वपक्षजमोरोजी विबागका प्रा.डा. ददरीऩ ठाकुयराई रु.
७५,००,०००।- को चरखेरभा अततरयक्त क्षजम्भेिायी तोकी Deputy Director
तनमुक्त गये को ।
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३.

Medical officers, Metrons तनमुक्त गयी तनजहरुको तरफभान िृवि गयी आतथनक
अतनमतभतता तथा प्रततष्ठानराई आतथनक बाय फढाएको ।

४.

प्रततष्ठानको सुयऺा व्मिस्थाको कयाय अितध ऩूया बई अको व्मिस्था नहुिर
े सम्भको
रातग काभ गरययहे को KTM Security Services Pvt. Ltd. रे प्रततष्ठान विरुि
काठभाडौं क्षजल्रा अदारतभा भुद्दा हारी भुद्दा विचायाधीन यहे को अिस्थाभा तनजरे
ऩाउने यकभ योक्का यहे कै अिस्थाभा कतभशनको आधायभा रु. १,१९,००,०००।यकभ तनकासा गये को ।

५.

तनरक्षम्फत यक्षजष्डाय तुर फहादुय श्रे ष्ठराई रु. १,५०,०००।- तनकासा गये को ।

घ. छानविन एिॊ कायिाही िाये विषमको तभतत २०७६।०८।२९ को उजुयी१.

Medical officer को तनमुक्षक्तभा प्रतत Candidate भोटो यकभ असुरेको य सो िाऩत
तनजहरुराई Quarter प्रदान गये को ।

ङ.
१.

Oxygen Generation Plant िाये विषमको तभतत २०७६।०८।२९ को उजुयीप्रततष्ठानका इरेसरोतनसस ईक्षितनमय, तत्कारीन उऩकुरऩतत फी.ऩी. दास य अस्ऩतार
तनदे शक अयविन्द कुभाय तसन्हाको तभरेभतोभा प्रततष्ठानभा हार नक्करी अक्षससजन
्रान्ट आऩूततन बई टे ण्डय सम्झौताको ३ िषन ऩतछ जडान बएको तय सो ्रान्ट
तफतग्रएको

अिस्थाभा

यहे को

।

त्मसै रे

प्रततष्ठानरे

अक्षससजन

तसतरण्डय

खरयद

गरययहे को।

च. यावष्डम सतकनता केन्रराई सम्फोधन गरयएको तभतत २०७६।०९।०४ को उजुयी१.

प्रततष्ठानरे तभतत २०७६।०९।०१ भा एतसस्टे ण्ट प्रोपेसय, एसोतसएट प्रोपेसय,
एतडसनर प्रोपेसय ऩदका रातग गये को विऻाऩन प्रततष्ठानको तनमभ विऩयीत एिॊ
दयिन्दी फढी तसट सॊ ख्माको विऻाऩन गये को । दयिन्दी नबएको ऩदभा रोक सेिा
आमोगको ऩयाभशन सहभतत फेगय ऩद सृजना गयी विऻाऩन गये को ।

छ. केन्रको स.स.द.नॊ. ५५७ तभतत २०७५।१०।०२ को उजुयी१.

म्माद सवकइसकेका Texan hotel, KTM Security आददसॉग साॉठगाॉठ गयी यकभ
असुरी म्माद थऩ गये को ।

ज. केन्रको गो.द.नॊ. १०५० तभतत २०७५।१२।११ को उजुयी4

१.

प्रततष्ठानका सहकुरऩततरे ये सटय गुरु खनारराई तनतभत्त उऩकुरऩततको क्षजम्भेिायी
ददएको ऩत्र दतान नै शॊ कास्ऩद यहे को ।

२. अध्ममन वितध
छानविनको क्रभभा तनम्न वितध अिरम्फन गयी छानविन प्रततिेदन तमाय गरयएको छ ।
-

उजुयीसॉग सम्फक्षन्धत विषमभा फी.ऩी. कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठानसॉग कागजात भाग
गयी उऩरब्ध गयाएका कागजातहरु अध्ममन गरयएको ।

-

उजुयीसॉग सम्फक्षन्धत विषमभा प्रततष्ठानभा कामनयत आतथनक प्रशासन शाखा, प्रशासन शाखा,
स्टोय शाखा तथा अन्म क्षजम्भेिाय ऩदातधकायीहरुसॉग सोधऩुछ तथा छरपर गरयएको ।

-

प्रततष्ठानको अक्षससजन ्रान्टको स्थरगत तनयीऺण गयी सो ्रान्ट सञ्चारन बए नबएको
य कसयी सञ्चारन बएको छ बन्ने सम्फन्धभा जानकायी तरइएको ।

३. छानविनको सीभा
उजुयीको विषमभा केक्षन्रत यहे य छानविन टोरीराई प्राप्त अतधकाय ऺेत्र तथा स्रोत साधनको
दामयातबत्र यही छानविन कामन सम्ऩन्न गरयएको छ । फी.ऩी. कोइयारा स्िास््म विऻान
प्रततष्ठानरे उऩरब्ध गयाएको कागजात तथा सो विबागभा कामनयत आतथनक प्रशासन शाखा,
प्रशासन शाखा तथा स्टोय शाखाका कभनचायीहरुसॉगको छरपरको आधायभा प्रस्तुत छानविन
प्रततिेदन तमाय गरयएको छ ।

१.५. छानविनफाट दे क्षखएको िस्तुक्षस्थतत(क) तनतभत्त उऩकुरऩतत गुरु प्रसाद खनारका सम्फन्धभा ।
१.

अस्ऩतार तनदे शकराई प्रततष्ठानको ऐन, तनमभािरी विऩयीत अतधकायविहीन फनाएको
बन्ने सभेतका सम्फन्धभा ।
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 फी.ऩी. कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठान तनमभािरी, २०५५ को ऩरयच्छे द-९ को तनमभ
९.४ भा अस्ऩतार तनदे शकको काभ, कतनव्म य अतधकाय दे हाम फभोक्षजभ हुनेछ बनी उल्रे ख
बएको(१) प्रततष्ठानद्वाया सञ्चातरत अस्ऩतारको सभग्र विकासको रातग अन्म ऩदातधकायीहरु तसत
सभन्िम याखी अस्ऩतारको प्रभुख ऩदातधकायीको क्षजम्भेिायी िहन गनु,न
(२) प्रततष्ठान अस्ऩतारको प्रशासतनक, प्रावितधक य स्िास््म सेिा कामन तथा प्रततष्ठानको
क्षशऺण क्षजल्रा अिधायणा अनुरुऩ वितबन्न स्िास््म केन्रहरुभा प्रदान गरयने स्िास््म सेिा
सम्फन्धी कामनराई सभेत सभन्िमात्भक य एकीकृत रुऩभा तनमतभत तथा तनमक्षन्त्रत गयी
त्मसराई याम्रयी सञ्चारन गनुन गयाउनु,
(३) प्रततष्ठानको दीघनकारीन मोजना अनुरुऩ अन्म ऩदातधकायीतसत सम्ऩकन य सभन्िम याखी
अस्ऩतारको िावषनक कामनक्रभ तथा रक्ष्म य फजेट तै माय गयी उऩकुरऩततभा ऩेश गनु,न
(४) अस्ऩतारको िावषनक प्रततिेदन तै माय ऩायी उऩकुरऩततभा ऩेश गनु,न
(५) स्िीकृत मोजना तथा तनधानरयत रक्ष्म अनुरुऩ अस्ऩतारको कामनक्रभको कामानन्िमन गनुन
गयाउनु,
(६) ऩरयषद् तथा सतभततको साभान्म तनदे शनभा यही अस्ऩतार अन्तगनत ऩयाभशन सेिा सञ्चारन
सम्फन्धी आिश्मक व्मिस्था गनु,न
(७) अस्ऩतार अन्तगनतका आन्तरयक स्रोतको सुसञ्चारनको रातग आिश्मक व्मिस्था
तभराउनु,
(८) अस्ऩतारको कामन सञ्चारनको भूल्माङ्कन गनु,न गयाउनु तथा स्िास््म सेिाराई सदै ि
उत्कृष्ट य सभम साऩेऺ फनाउन आिश्मक कामन गनुन गयाउनु,
(९) अस्ऩतारको आफ्नो आन्तरयक स्रोतफाट आजनन गये को यकभ अस्ऩतार विकासको रातग
ऩरयषद् िा सतभततको तनणनम फभोक्षजभ खचन गनु,न गयाउनु,
(१०) आिश्मकतानुसाय अस्ऩतार सुसञ्चारनको रातग अस्ऩतार तनदे क्षशकाको भस्मौदा फनाई
सतभततभा ऩेश गनुन य सतभततको तनणनम अनुसाय गनु,न गयाउनु,
(११) प्रततष्ठानको अन्म ऩदातधकायीहरुसॉग सभन्िम गयी अस्ऩतारभा कामनयत विबागीम प्रभुख
रगामत सफै क्षशऺक तथा कभनचायीराई साभान्म तनमन्त्रणभा याख्नु तथा आिश्मक
तनदे शन सभेत ददनु,
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(१२) अस्ऩतारको गततवितधको विश्लेषण य भूल्माङ्कन सवहतको प्रततिेदन (Medical Audit) प्रत्मेक
६-६ भवहनाभा सतभततभा ऩेश गनु,न
(१३) अस्ऩतारभा उऩरब्ध भेक्षशन उऩकयणहरुको सुयऺा एिॊ भभनत सम्बायको सभुक्षचत
व्मिस्था तभराउनु,
(१४) ऐन य तनमभािरीद्वाया आपूराई प्राप्त बएको अतधकाय आफ्ना भातहतका कभनचायीराई
प्रत्मामोजन गनुऩ
न ने बएभा आिश्मकतानुसाय प्रत्मामोजन गनु,न
(१५) उऩकुरऩततफाट प्राप्त तनदे शनहरु कामानन्िमन गनु,न गयाउनु,
(१६) ऐन तथा तनमभािरीभा तोवकएको अन्म काभ गनुन ।
 अस्ऩतार तनदे शक गौयी शॊकय शाहराई प्रततष्ठानको

Ref. No. Ro 24/076-076 तभतत

२०७६।०५।१७ को ऩत्रानुसाय साविकभा प्रत्मामोक्षजत सॊ शोतधत आतथनक तथा प्रशासतनक
अतधकाय भध्मे अको व्मिस्था नहुिर
े सम्भको रातग प्रशासतनक अतधकाय साविक फभोक्षजभ नै
हुने गयी काभकाज गनन य आतथनक अतधकायका सम्फन्धभा ऩेश बएका पामर एिॊ कागजातहरु
अध्ममन विश्लेषण ऩश्चात् तसपारयस गयी ऩठाउने गयी तन. उऩकुरऩतत प्रा.डा. गुरु प्रसाद
खनाररे अतधकाय प्रत्मामोजन गये को दे क्षखएको ।
 तनज अस्ऩतार तनदे शकराई साविकभा रु. ५ राख सम्भको भारसाभान िा सेिाको रागत
ु ानी स्िीकृत गनन, खचन गनन य भेतडकर उऩकयणको
अनुभान स्िीकृत गनन, सोझै खरयद गनन, बक्त
भभनत सम्बाय सम्फन्धी कामन गनन ससनेगयी सॊ शोतधत रुऩभा अतधकाय प्रत्मामोजन गये को
(प्रततष्ठानको Ref. No. VCO/027/075-076 तभतत २०७५।०६।१० को ऩत्र) दे क्षखन्छ ।
२.

प्रततष्ठानको तनमभािरी विऩयीत वपक्षजमोरोजी विबागका प्रा.डा. ददरीऩ ठाकुयराई
अततरयक्त क्षजम्भेिायी तोकी Deputy Director तनमुक्त गये को बन्ने सम्फन्धभा ।

 तनजराई साविकभा गदै आएको काभभा थऩ क्षजम्भेिायी ददई

Deputy Director भा तनमुक्त

गरयएको हो बन्ने प्रशासन शाखाका कभनचायीको बनाई यहे को । साथै उक्त प्रततष्ठानको च.नॊ.
८७९ तभतत २०७६।६।७ रे अततरयक्त क्षजम्भेिायी तोवकएको ऩत्र डा. ठाकुयराई ददएको छ
। त्मस्तै च.नॊ. १३२४ तभतत २०७६।७।२५ को ऩत्रफाट प्रा.डा. गुरु प्रसाद खनाररे थऩ
११ िटा अतधकाय प्रत्मामोजन फीऩी कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठान तनमभािरी, २०५५
को तनमभ ६.४ उऩतनमभ ७ फभोक्षजभ अस्ऩतार सेिा, क्षशऺण तथा अनुसन्धानराई प्रबािकायी
फनाउन प्रत्मामोजन गये को दे क्षखन्छ ।
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३.

चेक काण्डभा भुतछएका रुऩा तसॊ घाची अग्रिारराई आतथनक चरखेर गयी ऩुन: आतथनक
प्रशासन भहाशाखाभा ऩुनिनहारी गरयएको । सुिाध कन्सल्टे न्सी सॉगको तभरेभतोभा
तनज अग्रिाररे रु. २०,००,००,०००।- तनमोक्षजत रुऩभा प्रततष्ठानराई आतथनक
नोससानी ऩाये को बन्ने सम्फन्धभा ।

तनजराई हार ऩुनिनहारी नगयी हार तनज तनरम्फनभा यहे को कुया प्रशासन शाखाफाट जानकायी प्राप्त
बएको । तनजको विषमभा अक्षख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगफाट कायिाही प्रकृमा चतरयहे को बन्ने
जानकायी प्राप्त बएको ।
४.

तनरक्षम्फत यक्षजष्डाय तुर फहादुय श्रे ष्ठराई रु. १,५०,०००।- तनकासा गये को बन्ने
सम्फन्धभा ।

ु ानी आदे श, के प्रमोजनका रातग य कुन तभततभा तनकासा
मस सम्फन्धभा कुन गोश्वाया बौचय, बक्त
बएको बन्ने प्रस्ट नबएकोरे उजुयीभा त्म य प्रभाण नदे क्षखएको ।
(ङ)

तनरम्फनभा यहेका कम््मुटय इक्षितनमय याकेश कुभाय दासराई प्रकृमा नऩुमानई आतथनक
चरखेरभा ऩुन: तनमुक्षक्त गयी कम््मुटय शाखा प्रभुख फनाइएको । तनजरे सक्करी
सवटनवपकेट ऩेश नगये कोरे अ.दु.अ.आ. को छानविनभा ऩये को बन्ने सम्फन्धभा ।

मस सम्फन्धभा तनजरे गरययहे को काभभा कामानरमको कामनचाऩ अनुसाय थऩ अततरयक्त क्षजम्भेिायी
ददइएको बन्ने जानकायी प्राप्त बएको । तनजको सवटनवपकेटका विषमभा अक्षख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान
आमोगफाट छानविन बइयहेको बन्ने प्रततष्ठानफाट फुक्षझन आएको ।
(च) इरे सरोतनसस

इक्षितनमय याहुर तभश्ररे अक्षससजन ्रान्ट जडानभा विरम्फ गदान कयोडौं

रुऩैमाॉ ऩने अक्षससजन तसतरण्डय खरयद गनन फाध्म फनाएको बन्ने सम्फन्धभा ।
मस सम्फन्धभा स्थरगत रुऩभा अिरोकन गरयमो । ्रान्ट ऩूण न रुऩभा सञ्चारन बएको दे क्षखन्छ ।
प्रततष्ठानराई आऩत्कारीन सभमभा चावहने अक्षससजन तसतरण्डय थऩ खरयद गये को दे क्षखन्छ । मसको
विियण अनुसूचीभा सॊ रग्न छ ।
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(छ) इरे सरोतनसस

इक्षितनमय याहुर तभश्रराई Electromed शाखा प्रभुखभा तनमुक्षक्त गये को

बन्ने सम्फन्धभा ।
तनज याहुर तभश्र इरेसरोतनसस ईक्षितनमय यहे को य ्रान्ट सञ्चारनको सम्ऩूण न कामन क्षजम्भेिाय तनजरे
हेदै आएको ऩाइमो ।
(ज)

तनतभत्त उऩकुरऩतत ऩाएका डा. गुरु प्रसाद

तभतत २०७६।३।३० गते प्रततष्ठानका

खनाररे अतनमतभत तियफाट प्रततष्ठानराई ठू रो आतथनक बाय ऩनेगयी आपू फस्ने
सिाटयको रु. २२,००,०००।- भा भभनत गनन रगाएको बन्ने उजुयीका सम्फन्धभा ।
 फी.ऩी. कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठान धयानको आतथनक प्रशासन शाखाको अतबरे खफाट
प्राप्त विियण अनुसाय २२ राख रुऩैमाॉ खचन नबई तभतत २०७६।६।१२ भा कय फीजक
ु ानी बएको
फभोक्षजभ गणेश वहभार तनभानण सेिा धयानराई रु. ४,५३,२७४।४३ भात्र बक्त
दे क्षखन्छ ।
 कामनमोजनाको विियण अनुसाय सो कामनको रातग रागत अनुभान भ्माट फाहे क रु.
४,०९,७४२।४२ यहेको दे क्षखन्छ ।
ॉ ाका विषमभा सत्मता नदे क्षखएको ।
 प्राप्त कागजात अध्ममन गदान उजुयीको प्रस्तुत फुद
(झ)

हार तनरक्षम्फत ऩूि न उऩकुरऩतत डा. फरबर प्रसाद दासको घयामसी एिॊ तनजी प्रमोगको
रातग प्रततष्ठानका सिायी साधन तथा कभनचायीराई प्रमोग गने गये को बन्ने सम्फन्धभा ।

मस सम्फन्धभा प्रततष्ठानको प्रशासन शाखाभा फुझ्दा कामानरमको सिायी साधन कामानरम प्रमोजनको
रातग भात्र प्रमोग गये को य आऩत्कारीन अिस्थाभा अन्म कभनचायीहरुराई सभेत सयकायी प्रमोजनका
रातग प्रमोग गनन ददइएको जानकायी ऩाइमो ।
(ञ)

प्रततष्ठानको तनभानणाधीन अनुभातनत २ अयफ ५० कयोड रागतभा फन्न रागेको
MCHBuilding भा आतथनक अतनमतभतता बएकोबन्ने सम्फन्धभा ।

 उक्त तनभानणाधीन बिनको हार तनभानण कामन योवकएको ।
 मस विषमभा अक्षख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगफाट सभेत छानविन बइयहे को बन्ने
जानकायी प्राप्त बएको ।
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 कागजात अनुसाय सो कामनभा आ.ि. ०७५/७६ सम्भभा रु. १ अफन १९ कयोड फजेट
तनकासा बैसकेको । तभतत २०७३।०३।२७ भा श्री शभान एण्ड यसुिा जे.बी. सॉग सम्झौता
बई तनभानण कामन शुरु गरयएको । हार सो बिन तनभानण कामन स्थतगत यहे को अिरोकनफाट
दे क्षखएको ।

भन्त्रारमको ऩत्र तथा आदे श विऩयीत भेतडकर अवपसयहरु तनमुक्त गये को । सो

(ट)

तनमुक्षक्तभा प्रतत Candidate भोटो यकभ असुरेको । प्रततष्ठानराई आतथनक बाय ऩने गयी
Medical officers, Metrons को तरफभान िृवि गये को बन्ने सम्फन्धभा ।
 स्थानीम दै तनकभा सूचना तनकाल्ने बनी तभतत २०७६।०८।२५ भा स्िीकृत बएको । रयक्त
ऩद य ऩदऩूततनको अिस्था प्रततष्ठानफाट प्राप्त बएको ।
(ठ) प्रततष्ठानरे तभतत २०७६।०९।०१ भा एतसस्टे ण्ट प्रोपेसय, एसोतसएट प्रोपेसय, एतडसनर

प्रोपेसय ऩदका रातग गये को विऻाऩन प्रततष्ठानको तनमभ विऩयीत एिॊ दयिन्दीबन्दा फढी
तसट सॊ ख्माको विऻाऩन गये को । दयिन्दी नबएको ऩदभा रोक सेिा आमोगको ऩयाभशन
सहभतत फेगय ऩद सृजना गयी विऻाऩन गये को बन्ने सम्फन्धभा ।
प्राप्त दयिन्दी तथा ऩदऩूततन सम्फन्धी विियण अनुसाय प्रततष्ठानको केही विबागहरुभा दयिन्दी बन्दा फढी
हुनेगयी सूचना प्रकाशन गये को ऩाइमो । प्रकाक्षशत सूचना अनुसाय उक्त ऩदहरुभा अन्तिानतानफाट भात्र
उम्भेदिाय छनौट गये को ऩाइएको । सो सूचना फभोक्षजभ २०७६ भाघभा तनमुक्त गरयसकेको बन्ने
जानकायी प्राप्त बएको ।
(ड)

ऩदातधकायीहरुफीच ऩमानप्त छरपर तथा का.स. फाट तनणनम नगयी एकरौटी ढङ्गरे
प्रततष्ठान अन्तगनतका कयाय सेिाका दै तनक ज्मारादायी कभनचायीहरुराई ददइने दै तनक
ज्मारा रु. ३९९।- फाट रु. ५१७।- गयी प्रततष्ठानराई थऩ आतथनक बाय ददएको बन्ने
सम्फन्धभा ।

क्षजल्राको दयये ट अनुसाय कामनकारयणी सतभततको तनणनमफाट प्रततष्ठानरे उक्त दै तनक ज्मारा यकभ
तोकेको बन्ने जानकायी प्राप्त बएको ।
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(ढ)

तन.उऩकुरऩतत प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाररे प्रततष्ठानको वहत विऩयीत प्रततष्ठानरे तभतत
२०७६।५।२८ भा तरएको MBBS ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गदान सभेत ठू रो
आतथनक चरखेरको आधायभा भनोभानी ढङ्गरे साविकको ऩयीऺा सतभतत बङ्ग गयी ऩयीऺा
सतभततभा आफ्नो अनुकुरका भातनस याखी आफ्नी छोयी अनुष्का खनारराई ऩास
गयाएको । प्रतत विद्याथॉ रु. १० राखका दयरे ५० बन्दा फढी विद्याथॉहरुफाट कयोडौं
असुरी गये को बन्ने सम्फन्धभा ।

मस सम्फन्धभा प्रततष्ठानको

Academic Department प्रभुख नायामण चाऩागाईंसॉग फुझ्दा- अत्मन्त

गोऩनीम ढङ्गरे ऩयीऺाथॉको ऩवहचान नखुल्ने गयी

Coding, Decoding को भाध्मभफाट प्रततष्ठानको

ऩयीऺा सञ्चारन हुने गये को, उत्तयऩुक्षस्तका सभेत प्रततष्ठानतबत्रै अत्मन्त गो्म रुऩभा ऩयीऺण गयाउने
गरयएको । त्मसैरे उजुयीभा बतनए जस्तो सम्बािना नयहे को बनी जिाप प्राप्त बएको ।
(ण) म्माद सवकइसकेका Texan hotel, KTM Security आददसॉग साॉठगाॉठ गयी यकभ

असुरी म्माद थऩ गये को बन्ने सम्फन्धभा ।
द१ चभेना गृह ( Texan hotel) सञ्चारन सम्फन्धभा

सम्झौता अितध २०७२।४।२५ दे क्षख ३ िषन यहे को । तभतत २०७५।४।२५
भा म्माद सवकएको ।



सािनजतनक खरयद ऐन, २०६३ विऩयीत प्रततस्ऩधान नगयाई खरयद ऐन विऩयीत गयी
प्रततष्ठानराई हानी नोससानी ऩुमानएको दे क्षखन्छ ।



ॉ ा नॊ. ५ भा
सम्झौताको फुद

“सम्झौता अितध सभाप्त बई नमाॉ फन्दोफस्ती हुन

नसकेको अिस्थाभा प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई अन्तरयभ व्मिस्थाको रुऩभा
साविककै बाडा दयभा ऩसर सञ्चारन गनन ददन ससनेछ ” बनी उल्रे ख बए ऩतन मो
व्मिस्था अको प्रकृमा शुरु बई सम्झौता नहुिर
े सम्भको रातग हुनऩु नेभा मो दपाको
दुरुऩमोग गयी अतनक्षश्चत कारको रातग सञ्चारन गनन ददएको दे क्षखन्छ ।

द२ KTM Securityका सम्फन्धभा-
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सम्झौता अितध २०७२।६।२१ दे क्षख ३ िषन यहे को । तभतत २०७५।६।२०
भा म्माद सवकएको ।



फी.ऩी. कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठान, धयानको तभतत २०७५।१२।१५ च.नॊ.
३४०५/०७५-७६ भा सुयऺा व्मिस्था सम्फन्धी म्माद थऩ गने सम्फन्धभा श्री
के.वट.एभ. सेसमुरयटी सतबनसेज प्रा.तर. काठभाडौंसॉग विगतभा गरयएका शतन य
सम्झौताको सभमाितध तभतत २०७५।६।२० भा सभाप्त बइसकेकोरे अको
व्मिस्था नहुिर
े सम्भको रातग विगतभा बएको शतन य सम्झौता फभोक्षजभ हुनग
े यी
सुयऺा सम्फन्धी कामन गनन गयाउन सम्झौताको म्माद थऩ गरयएको बनी डे ऩवु ट
यक्षजष्डाय अतभत श्रीिास्तिरे हस्ताऺय गयी के.वट.एभ. सेसमुरयटी सतबनसेज प्रा.तर.
काठभाडौंराई ऩत्राचाय गये को छ । कुन अितधसम्भ म्माद थऩ गये को बन्ने सभेत
ऩत्रभा उल्रेख छै न । साथै कुनै तनणनम नगयाई सो ऩत्र ददएको दे क्षखन्छ ।
सािनजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ९ फभोक्षजभ खुरा रुऩभा फोरऩत्र आह्वान
गयी सेिा खरयद गनुऩ
न ने प्रािधान यहे कोभा सो को विऩयीत म्माद थऩ गयी प्रततस्ऩधान
प्रकृमाभा अन्म सेिा प्रदामकराई िक्षञ्चत गयाएको दे क्षखन्छ ।



ॉ ा नॊ. १ भा
कयायनाभाको फुद

“कामन सन्तोषजनक बएभा आऩसी सभझदायीभा थऩ

दुई िषनका रातगम्माद थऩ गनन सवकनेछ ” बन्ने सभेत उल्रे ख गये ऩतन के कायणरे
ीँ तै उल्रे ख नबएको ।
म्माद थऩ गये को बन्ने ऩतन कहीक


सुयऺा व्मिस्था कयायभा तरने सम्फन्धभा

12-04-2019 भा

online bidding

तनकारे को, १० िटा कम्ऩनीरे तफड डकुभेण्ट ऩेश गये को य छनौट प्रकृमाभा
यहेको दे क्षखन्छ ।
(ध) तन. उऩकुरऩतत

डा. गुरु खनारको उजुयीको सम्फन्धभा (तभतत २०७६।८।२९)

 त्म य प्रभाणभा आधारयत नबई उजुयी ददएको ।
 कुन विषमभा अतनमतभतता गये को बनी उजुयीभा प्रस्ट नखुराइएको ।

४. तनष्कषन
१.

अस्ऩतार तनदे शकराई प्रततष्ठानको ऐन, तनमभािरी विऩयीत अतधकायविहीन फनाएको बन्ने
सम्फन्धभा :-उजुयीभा के कस्तो अतधकाय खोसी अतधकायविहीन फनाएको बन्ने प्रस्ट नखुराएको
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तय उजुयीको व्महोया हे दान आतथनक अतधकाय नददएको बन्ने फुझ्न सवकने दे क्षखन्छ । प्रततष्ठानको
तनमभािरीको तनमभ ६.४ भा उल्रेख बए फभोक्षजभ नै तनजराई काभकाज तोवकएकोरे मस
विषमभा केही गरययहन नऩने दे क्षखन्छ ।
२.

तनतभत्त उऩकुरऩततरे Deputy Director तनमुक्त गये को बन्ने सम्फन्धभा :-फी.ऩी. कोइयारा स्िास््म
विऻान प्रततष्ठान ऐन, २०४९ को दपा ४ फभोक्षजभ उक्त प्रततष्ठान अविक्षच्छन्न उत्तयातधकायिारा
स्िशातसत सॊ स्था बएकोरे प्रततष्ठानको भभन य उद्देश्म विऩयीत नहुने गयी तनतभत्त उऩकुरऩततरे
आिश्मक व्मिस्था गनन ससने दे क्षखन्छ ।

३.

नेऩारको सॊ विधान, २०७२ को धाया २४३ भा रोक सेिा आमोगको काभ, कतनव्म य अतधकाय
उल्रेख गरयएको छ । सोही धायाको उऩधाया (२) भा

“तनजाभती सेिाको ऩद फाहे क नेऩारी

सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार, अन्म सॊ घीम सयकायी सेिा य सॊ गदठत सॊ स्थाको
ऩदभा ऩदऩूततनका रातग तरइने तरक्षखत ऩयीऺा रोकसेिा आमोगरे सञ्चारन गनेछ ” बनी उल्रे ख
बएको दे क्षखन्छ । सोही उऩधायाको

‘स्ऩष्टीकयण’ भा- मस धायाको प्रमोजनका रातग

“सॊ गदठत

सॊ स्था” बन्नारे विश्वविद्यारम य क्षशऺक सेिा आमोग फाहे कका ऩचास प्रततशत िा सो बन्दा फढी
शेमय िा जामजेथाभा नेऩार सयकायको स्िातभत्ि िा तनमन्त्रण बएको सॊ स्थान, कम्ऩनी, फैंक,
सतभतत िा सॊ घीम कानुन फभोक्षजभ स्थावऩत िा नेऩार सयकायद्वाया गदठत आमोग, सॊ स्थान,
प्रातधकयण, तनगभ, प्रततष्ठान, फोडन, केन्र, ऩरयषद् य मस्तै प्रकृततका अन्म सॊ गदठत सॊ स्था सम्झनु
ऩछन बन्ने उल्रे ख गरयएको ।
तसथन उक्त व्मिस्थाभा स्थामी, अस्थामी िा कयायका ऩदहरु बन्ने कहीॊकतै विबाजन नगये कोरे
नेऩारको सॊ विधान अनुसाय प्रततष्ठानको ऩदहरुभा सभेत ऩदऩूततन गनन रोकसेिा आमोगरे तरक्षखत
ऩयीऺा सञ्चारन गनुऩ
न ने दे क्षखन्छ । तय सो कामनभा रोकसेिा आमोगको सॊ रग्नता नदे क्षखएको
भात्र नबई तरक्षखत ऩयीऺा नतरई अन्तिानतानफाट भात्र छनौट कामन गये को दे क्षखएकोरे ऩदऩूततन
सम्फन्धी कामन गदान अफ आमन्दा सभान प्रततस्ऩधान य मोग्मता प्रणारीको भान्मता अनुरुऩ ऩायदशॉ
ढङ्गरे तथा प्रचतरत ऐन कानुन विऩयीत नहुने गयी गनुऩ
न ने दे क्षखन्छ ।
४.

सािनजतनक खरयद ऐन, २०६३ फभोक्षजभ प्रततस्ऩधान नगयाई Texan hotel (चभेना गृह), KTM

Security राई खरयद ऐन विऩयीत सञ्चारन गनन ददई प्रततष्ठानराई हानी नोससानी ऩुमानएको
दे क्षखन्छ ।

५. सुझािहरु
क.

फीऩी कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठानराई दे हाम फभोक्षजभको तनदे शन ददनुऩने दे क्षखन्छ13

१.

चभेना गृह सञ्चारन, सुयऺा व्मिस्थाऩन जस्ता विषमभा सािनजतनक खरयद ऐन, २०६३ तथा
तनमभािरी, २०६४ फभोक्षजभ सभमभै प्रकृमा ऩुमानएय भात्र सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गने ।

२.

Oxygen Plant को सञ्चारन प्रततष्ठानफाटै बइयहे कोरे प्रकृमा ऩुमानई अत्मािश्मक भात्र
फावहयफाट खरयद गने ।

३.
ख.

अस्ऩतार जस्तो सॊ िेदनशीर स्थानभा सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी ढङ्गरे सञ्चारन गने ।

उजुयीका केही विषमहरु सम्भातनत अक्षख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगको छानविनभा यहे को
अिस्था विद्यभान छ । फाॉकी उजुयीहरुका सम्फन्धभा केन्रफाट तनदे शन ददई ताभेरीभा याखी
रगत कट्टा गने ।
यावष्डम सतकनता केन्रको तभतत 2077/09/29 को तनणनम्
िी.ऩी.कोइयारा स्िास््म विऻान प्रततष्ठान, सुनसयी धयान य तनतभत्त उऩकुरऩतत प्रा.डा.गुरुप्रसाद
खनार सम्फन्धी वितबन्न उजुयीहरूका सम्फन्धभा छानतफन गयी प्रततिेदन ऩेश गनन गदठत
टोरीफाट ऩेश बएको छानतफन प्रततिेदनका सम्फन्धभा छरपर गदान चभेना गृह सञ्चारन,
सुयऺा व्मिस्थाऩन जस्ता विषमभा सािनजतनक खरयद ऐन, २०६३ तथा तनमभािरी, २०६४
फभोक्षजभ सभमभै प्रवक्रमा ऩुमा्नएय भात्र सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गने, अक्षससजन ्रान्टको
सञ्चारन प्रततष्ठानफाटै बइयहे कोरे कानूनी प्रवक्रमा ऩुमानथई अत्मािश्मक बए भात्र फावहयफाट
खरयद गने, अस्ऩतारजस्तो सॊ िेदनशीर स्थानभा सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी ढॊ गरे सञ्चारन गनन
तनदे शन ददने तथा उजुयीका केही विषमहरूभा सम्भातनत अक्षख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान

आमोगफाट छानतफन बई यहे कोरे हार पाइर ताभेरीभा याखी रगत कट्टा गने तनणनम गरयमो
।
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