कोशी अञ्चल अस्पताल सम्बन्धी प्रततवेदनः
(क)

उजुरीको सं क्षिप्त व्यहोराः कोशी अञ्चल अस्पताल ववराटनगरमा आ.व. ०७४/०७५ र आ.व. ०७५/०७६
मा तबना ववज्ञापन, तबना प्रततस्पधाा आफूखुसी ढङ्गले आ-आफ्ना नातेदारहरुलाई ववतिन्न पदमा कमाचारीहरु
तनयुक्त गरे को”

(ख)

तथ्यगत वववरणः
१. तबना ववज्ञापन, तबना प्रततस्पधाा आफूखुसी ढङ्गले आ-आफ्ना नातेदारहरुलाई ववतिन्न पदमा तनयुक्त गरे को
िन्ने सम्बन्धमा ।
 उजुरीमा उक्षललक्षखत कमाचारीहरुको नामथर रुजू गदाा दे हायका कमाचारीहरुको नामथरमा दे हाय
बमोक्षजम फरक पना गएको िन्ने बुक्षिएकोकववता सुवेदी

बववता सुवेदी

िोला ढु ङ्गाना

िोला नाथ ढु ङ्गेल

सररता पोखरे ल ततक्षम्सना

डम्बर कुमारी पोखरे ल

 करारमा राक्षखएको िनी उजुरीमा उललेख िएका १० जना कमाचारीहरुमध्ये कायाालय सहयोगी
पदमा ५ जना, फामेसी सहायक पदमा ३ जना र सहजकताा पदमा २ जना कायारत रहे को पाइयो
।
 कायाालय सहयोगी पदमा नेपाल सरकार तफा ५३ र ववकास सतमतत तफा ९७ दरवन्दी रहे को
पाइयो ।
 कायाालय सहयोगी पदमा कायारत ५ जनामध्ये मैया दे वी मैनाली, िोला नाथ ढु ङ्गेल र तबमला
पौडेललाई नेपाल सरकार तफाको ररक्त दरवन्दीमा र बववता सुवेदी र शरद अतधकारीलाई ववकास
सतमतत तफाको ररक्त दरवन्दीमा से वा करारमा तनयुक्त गरे को दे क्षखएको । नेपाल सरकार तफा र
ववकास सतमतत तफाको दरवन्दी ते ररज तथा कमाचारी वववरण अनुसूची- १ मा सं लग्न छ ।
 कोशी अञ्चल अस्पताल तनयमावली, २०६३ को तनयम ५.१ (३) मा "से वाका प्रारक्षम्िक तहका
पदहरु दै तनक ज्यालादारी तथा करार से वाद्वारा पूतता गररने छ" िनी उललेख िएको ।
 सरकारी अस्पतालहरु आफैंले फामेसी सञ्चालन गनुपा ने अतनवाया व्यवस्था िए बमोक्षजम क्षशक्षशर
साह, दयाराम यादव र सन्ध्या कुमारी यादवलाई फामेसी सहायक पदमा से वा करारमा तनयुक्त
गरी कामकाजमा लगाइएको । फामेसी ३ तसफ्टमा सञ्चालन हुुँदै आएको। फामेसी सञ्चालनको
ुँ ी कायम गरी त्यसै को आम्दानीबाट
लातग नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु. २० लाखको तबउ पूज
तनजहरुलाई तलब ित्ता खुवाउने गरे को िनी अस्पतालका शाखा अतधकृत ववष्णु बहादुर
बूढाथोकीबाट जानकारी प्राप्त िएको ।

 नेपाल सरकार तफा फामेसी समूहमा वररष्ठ/फामेसी अतधकृत (७/८ तह) दरवन्दी सं ख्या- १ र
फामेसी सहायक दरवन्दी सं ख्या- १ रहे को । उक्त दुवै पद स्थायी पदपूतता िएको दे क्षखएको ।
ववकास सतमतत तफा फामेसी समूहमा कुनै दरवन्दी रहे को नपाइएको ।
 उजुरीमा नातेदार िनी उललेख िएका कमाचारीहरुको सम्बन्धमा नातेदार नै रहे को िन्ने बुक्षिएको
। नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप अनुसार िने ना.सु. जनादान पौडेल र का.स. तबमला
पौडेलको मात्र नाता खुलने दे क्षखयो । सम्बक्षन्धत कमाचारीहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप
अनुसूची - २ मा सं लग्न छ ।
 प्रदे श सरकार, सामाक्षजक ववकास मन्त्रालय, प्रदे श नं. १ ले अस्पतालमा ररक्त कायाालय सहयोगी
तथा डाइवटतसयन पदमा

ववतिन्न कमाचारीहरु करार से वामा तनयुक्त गरी कामकाज लगाउन िनी

नामहरु तसफाररस गरी अस्पताललाई पठाएको समेत दे क्षखएको । सोही बमोक्षजम अस्पतालले से वा
करारमा कमाचारी तनयुक्त गरे को समेत पाइयो । आफ्ना मान्छे लाई करारमा तनयुक्त गना राजनीततक
रुपमा तनकै दवावहरु आउने गरे को र कमाचारी तनयुक्षक्तमा धे रै राजनीततकरण िएको िन्ने
अस्पतालका कमाचारीको िनाई रहे को पाइयो । सामाक्षजक ववकास मन्त्रालयको तसफाररस सम्बन्धी
पत्र अनुसूची- ३ मा सं लग्न छ ।
 अस्पतालमा ववतिन्न कायाक्रमहरु, जस्तै- OCMC कायाक्रम, मेथाडोन कायाक्रम, आमा सुरिा
कायाक्रम, कुष्ठरोग तफाको कायाक्रम, सामाक्षजक से वा इकाई कायाक्रम समेत सञ्चालनमा रहे को
िन्ने बुक्षिएको । ती कायाक्रमका लातग छु ट्टै कमाचारीहरु हुने गरे को । कायाक्रमको लातग प्राप्त
हुने बजेटबाट नै तनजहरुलाई तलब ित्ता िुक्तानी गने गरे को िन्ने समेत सोधपुछका क्रममा
जानकारी प्राप्त िएको ।
 अस्पतालको सामाक्षजक से वा इकाई कायाक्रम सञ्चालन गना कोशी अञ्चल अस्पतालले सञ्जीवनी से वा
सं घसुँग तमतत २०७२।०८।२० मा सम्िौता गरी वावषाक रुपमा सम्िौताको नवीकरण वा म्याद
थप गदै आएको । उजुरीमा उललेख िएका मेघराज लुईंटे ल र सररता पोखरे ल ततक्षम्सना (ना.प्र.प.
अनुसार डम्बर कुमारी पोखरे ल) लाई सहजकताा पदमा सञ्जीवनी से वा सं घले तनयुक्त गरी म्याद
थप गदै आएको दे क्षखएको । तर तनजहरुले तलब ित्ता सञ्जीवनी से वा सं घबाट नखाई सामाक्षजक
से वा इकाई कायाक्रम अन्तगातको बजेटबाट तसधै खाने गरे को िन्ने बुक्षिएको । सञ्जीवनी से वा
सं घसुँगको सम्िौता पत्र समेतका कागजात तथा सो कायाक्रमका लातग छु ट्याइएको बजेटको
वववरण अनुसूची- ४ मा सं लग्न छ ।
 अस्पतालले से वा करारमा राक्षखएका कमाचारीहरुको ३ मवहना तथा ६ मवहनामा म्याद थप गरे को
पाइयो । मातथ उक्षललक्षखत कमाचारी समेतको २०७६ आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गरे को
पाइएको । आ.व. ०७४/७५ मा पतन केहीलाई तनयुक्त गने तथा म्याद थप गने काया गररएको

। पद ररक्त हुुँदा अको आ.व. मा पतन केही थप कमाचारीलाई से वा करारमा राख्ने गरे को िन्ने
समेत अस्पतालका शाखा अतधकृत ववष्णु बहादुर बूढाथोकीबाट जवाफ प्राप्त िएको । म्याद थप
सम्बन्धी अस्पतालको वटप्पणी (तनणाय) कागजात र व्यवस्थापन सतमततको म्याद थप गने तनणाय
माइन्यूट अनुसूची- ५ मा सं लग्न छ ।
 कमाचारी अपुग िएका कारण स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी तथा लया.टे ., अ.हे .व.को कायामा कायाालय
सहयोगी पदमा तनयुक्त केही कमाचारीलाई समेत खटाउनु परे को िन्ने जवाफ प्राप्त िएको ।
२. ती कमाचारीहरु तनयतमत रुपमा हाक्षजर नहुने, हप्ता पन्र ददनमा एकैचोवट हाक्षजर गरी तलब ित्ता खाने
गरे को िन्ने सम्बन्धमा ।
 तमतत २०७६ श्रावण १३ गते अस्पतालको हाक्षजरी रक्षजष्टर हे दाा उजुरीमा उक्षललक्षखत करारमा
कायारत कमाचारीहरुको सम्बन्धमा दे हाय बमोक्षजम िएको पाइयोक्र.सं .

पद

१.

का.स.

नामथर
बववता सुवद
े ी

कैवफयत
वैशाख र जेठमा हाक्षजर निएको, असार ३० दे क्षख मात्र
हाक्षजर िएको । सुत्केरी ववदाको तनवेदन पेश गरे को
तर ववदा स्वीकृत िएको नदे क्षखएको ।

२.

का.स.

िोला नाथ ढु ङ्गल
े

श्रावण १२ सम्म हाक्षजर िएको ।

३.

का.स.

मैया दे वी मैनाली

श्रावण १३ सम्म हाक्षजर िएको ।

४.

का.स.

शरद अतधकारी

श्रावण १३ सम्म हाक्षजर िएको ।

५.

का.स.

तबमला पौडेल

श्रावण ५ र ७ गते हाक्षजर निएको ।

६.

फामेसी सहायक

दयाराम यादव

मूल हाक्षजरी रक्षजष्टरमा तनजको नाम निएको । duty
ward मा मात्र हाक्षजर गने गरे को िन्ने बुक्षिएको ।

७.

फामेसी सहायक

क्षशक्षशर साह

श्रावण ११ सम्म हाक्षजर िएको । १२ र १३ गते
Night Duty िएको दे क्षखएको ।

८.

फामेसी सहायक

सन्ध्या कुमारी यादव

श्रावण ११ सम्म हाक्षजर िएको । १२ र १३ गते
Evening Duty िएको दे क्षखएको ।

 सहजकताा पदमा कायारत कमाचारीहरुको हाक्षजरी अतिलेखको काया सञ्जीवनी से वा सं घले गरे को
िन्ने बुक्षिएको । तनरीिणका क्रममा उक्षललक्षखत सहजकतााहरु अस्पतालमै कायारत रहे को पाइयो
।

 अस्पतालको ववद्युतीय हाक्षजरी अतिलेख अद्यावतधक निएको । अतधकांश कमाचारीहरुको ववद्युतीय
हाक्षजरीको तसस्टममा नराक्षखएको । त्यसै ले तसस्टममा िएका कमाचारीहरुको मात्र ववद्युतीय हाक्षजरी
अतिलेख रहने गरे को िन्ने बुक्षिएको ।
 लेखा शाखाबाट तयार गररएको तलबी िपााईमा प्रशासन शाखाले सबै कमाचारीहरुको हाक्षजरी
अतिलेख रुजू गरे पतछ मात्र अक्षन्तम तलबी िपााई तयार गने गररएको । अस्पतालमा से वाग्राहीको
अत्यतधक चाप िएपतन आवश्यक िन्दा कम कमाचारी िएको हुुँदा ववना कारण कुनै पतन कमाचारी
उजुरीमा ितनएजस्तो कायाालयमा अनुपक्षस्थत हुन नसक्ने वा त्यसरी अनुपक्षस्थत हुन नददइने । यदद
त्यसरी अनुपक्षस्थत िएमा तनजहरुको गयल िएको ददनको तलब ित्ता कटाएर मात्र तलब ित्ता
ददने गरे को िन्ने प्रशासन शाखाका कमाचारीको िनाई रहे को पाइयो । नमुनाका लातग प्राप्त तलबी
िपााईमा रुजू गररएको छायाुँप्रतत अनुसूची- ६ मा सं लग्न छ ।
 करारमा कायारत का.स. बववता सुवेदी लामो समयसम्म अनुपक्षस्थत रहे को सम्बन्धमा के गनुह
ा न्ु छ

? िनी सोध्दा- करार सम्िौतामा उललेख िएिन्दा बढी ववदा कसै ले नपाउने िएकोले तनजले सो
अवतधको तलब ित्ता नपाउने िनी जवाफ प्राप्त िएको ।
3.

ना.सु. नवराज लुईंटे ल नै अवैधातनक ढङ्गले तनयुक्त िएको । तनजले पैसा खाई नसा, अनमी, तसएमए
आदद तनयुक्त गरे को िन्ने सम्बन्धमा ।
 ना.सु. नवराज लुईंटे लले ववकास सतमतत तफा अस्थायी दरवन्दीबाट से वा प्रवेश गरे को ।
अस्पतालहरुको ववकास सतमतत तफा तोवकएको मापदण्ड पुगेका अस्थायी कमाचारीहरुलाई एक
पटकको लातग प्रकृया पुयााई स्थायी गने िन्ने प्रावधान आएका बखत तनजलाई पतन वव.सं . २०६४
सालततर (वषा यवकन निएको) स्थायी गररएको िन्ने प्रशासन शाखाका कमाचारीको िनाई रहे को
। यो ववषय धे रै अगातडको िएकोले तनजको तनयुक्षक्त के कसरी, कुन प्रकृयाबाट िएको हो िन्ने
यवकन जानकारी निएको र सो सम्बन्धी कागजात फेला नपरे को िन्ने समेत मौक्षखक जवाफ प्राप्त
िएको ।
 पैसा खाई तनयुक्त गरे को ितनएका कमाचारीका सम्बन्धमा उजुरीमा पतन थप वववरण नखुलेकोले
सो सम्बन्धी कुनै आधार फेला परे न ।
 प्राप्त वववरण हे दाा नेपाल सरकार तफा िने नसा, अनमी, तसएमए पदमा करार से वामा तनयुक्त गरे को
दे क्षखएन । तर ववकास सतमतत तफाका सबै ररक्त दरवन्दीमा से वा करारबाट पदपूतता गररुँ दै आएको
दे क्षखन्छ । सो सम्बन्धमा बुझ्दा- स्थायीबाट पदपूतता गदाा कमाचारीहरुप्रतत क.सं . कोष लगायतका
ववतिन्न आतथाक दावयत्व बढ्ने तर ववकास सतमततको आम्दानीले नपुग्ने अवस्था रहे कोले करारबाट

पदपूतता गनुप
ा रे को िनी अस्पतालका शाखा अतधकृत ववष्णु बहादुर बूढाथोकीबाट जवाफ प्राप्त िएको
।
 कोशी अञ्चल अस्पताल तनयमावली, २०६३ को तनयम ६.३ (१) र त्यसै को (क) मा िएको
व्यवस्थालाई टे की ववकास सतमतत तफा करारबाट मात्र कमाचारीको पदपूतता गदै आएको पाइयो ।
उक्त तनयमावलीमा उललेख िए अनुसार पद ररक्त िएको कारणले अस्पतालको काममा असर पने
िएमा पदपूतता सतमततको तसफाररसमा सो पदका लातग तोवकएको योग्यता पुगेका उपयुक्त व्यक्षक्तलाई
मेतडकल सुपररटे ण्डेण्टले करारमा तनयुक्त गना सक्ने व्यवस्था रहे को तथा त्यसै को उपतनयम (२)
मा मेतडकल सुपररटे ण्डेण्टको तसफाररसमा पदपूतता सतमततले करारको अवतध थप्न सक्ने व्यवस्था
गरे को पाइयो । तर उक्त प्रावधान बमोक्षजमको प्रकृया पुयााई तनयुक्षक्त तथा म्याद थपको काया
िएको पाइएन ।
 सोही तनयमावलीको पररच्छे द- ५ को 'पदपूतता सम्बन्धी व्यवस्था' अन्तगात तनयम ५.१ मा सहायक
तथा अतधकृत तहका पदहरु खुला प्रततयोतगता तथा बढु वा प्रकृयाबाट पदपूतता गररने कुरा उललेख
छ । पदपूतताका लातग तसफाररस गना तनयम ५.२ मा पदपूतता सतमततको व्यवस्था गरे को दे क्षखन्छ
। तर पदपूतता सतमतत नै अक्षस्तत्वमा नरहे को िन्ने बुक्षिएको । कोशी अञ्चल अस्पताल तनयमावली,
२०६३ अनुसूची- ७ मा सं लग्न गररएको छ ।

(ग)

तनष्कषा तथा राय

१. तनष्कषा
 उजुरीमा नातेदार िनी उललेख िएका कमाचारीहरुको सम्बन्धमा मौक्षखक रुपमा सोधपुछ गदाा स्वीकार गरे को
पाइयो ।
 कायाालय सहयोगी पदमा उजुरीमा उक्षललक्षखत ५ जना कमाचारीहरुलाई गररएको तनयुक्षक्तका सम्बन्धमा
अस्पतालको तनयमावली ववपरीत िएको िन्न सवकने अवस्था दे क्षखएन ।
 दरवन्दीिन्दा बढी सं ख्यामा कायाालय सहयोगी पदमा तनयुक्त गरे को नपाइएको । अस्पतालमा सञ्चातलत
ववतिन्न कायाक्रमका लातग छु ट्टै कमाचारी रहे को पाइयो ।
 फामेसी सहायक पदमा तनयुक्त दयाराम यादव, क्षशक्षशर साह र सन्ध्या यादव (सन्ध्या कुमारी यादव) बाट
घुस तलई तनयुक्त गरे को िन्ने पुवष्ट हुने आधार दे क्षखएन । त्यस्तै- नसा, तसएमए, अ.न.मी. पदहरुमा घुस खाई
करारमा तनयुक्त गररएको िन्ने प्रमाक्षणत हुने दे क्षखएन ।
 कायाालय सहयोगी तथा फामेसी सहायक पदमा मातथ उक्षललक्षखत कमाचारीहरु लगायत दरवन्दीका अन्य
पदमा समेत से वा करारमा तनयुक्त गदाा ववज्ञापन तथा प्रततस्पधाा तबना नै गरे को पाइयो ।

 सहायक तथा अतधकृत स्तरका ररक्त पदहरुमा तनयमावली अनुसार पदपूतता सतमतत माफात पदपूतता गनुप
ा नेमा
कुनै ववतध प्रकृयाको अवलम्बन नगरी मनोमानी ढङ्गले करारमा कमाचारी तनयुक्त गरी म्याद थप गदै आएको
पाइयो ।
 फामेसी सञ्चालन गना आवश्यक दरवन्दी निएकोले फामेसी सञ्चालनबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट तलबित्ता
खानेगरी उजुरीमा उक्षललक्षखत ३ जनालाई फामेसी सहायक पदमा करारमा तनयुक्त गरे को पाइएको ।

२. राय
 कानुनको दृवष्टमा सबै नेपाली नागररक समान िएकोले प्रारक्षम्िक तहका पदहरुमा तनयुक्षक्तका तनक्षित
आधारहरु तय गरी यथाशक्य गुनासो वा वववाद नआउने ढङ्गले तनयुक्त गनुप
ा ने ।
 सहायक तथा अतधकृत स्तरका ररक्त पदहरुमा अस्पतालको तनयमावली अनुसार पदपूतता सतमतत माफात
पदपूतता गनुप
ा ने । सम्िव िएसम्म त्यस्ता पदहरु करारबाट पूतता नगने । तनयमावलीमा तोवकएको अवस्थामा
त्यस्ता पदहरु करारबाट पूतता गनुप
ा दाा समान प्रततस्पधाा तथा योग्यता प्रणालीको मान्यता अनुरुप तनक्षित
मापदण्ड वा कायाववतध बनाई वववादरवहत ढङ्गले गनुप
ा ने ।
 अस्पताल प्रशासनले कमाचारीहरु अस्पतालमा बसी कायारत रहे नरहे को तनयतमत तनगरानी र अनुगमन गरी
समय पालना गने गराउने गनुप
ा ने दे क्षखन्छ ।
 अस्पताल प्रशासनले अस्पतालमा कायारत सबै कमाचारीहरुको अतनवाया रुपमा ववद्युतीय हाक्षजरी गने व्यवस्था
तमलाउनु पने ।
 स्वीकृत दरवन्दी बमोक्षजमका कमाचारीबाट से वा प्रवाह गना समस्या िएमा कायाबोि हे री सं गठन तथा
व्यवस्थापन सवेिण (O & M) गरी दरवन्दी बढाउनु पने ।
(घ)

राविय सतकाता केन्रको तमतत २०७६।०७।०३ को तनणायः

कोशी अञ्चल अस्पताल ववराटनगरमा आ.व. २०७४।७५ र आ.व. २०७५।७६ मा ववना ववज्ञापन, ववना
प्रततस्पधाा आफुखुसी ढं गले आ-आफ्ना नातेदारहरुलाई ववतिन्न पदमा कमाचारी तनयुक्त गरे को िन्ने समेत
व्यहोराको उजुरीको छानववन गरी प्रततवेदन पेश गना गदठत छानववन टोलीबाट पेश िएको छानववन
प्रततवेदनका सम्बन्धमा छलफल गदाा प्रततवेदनमा उललेक्षखत सुिावहरु कायाान्वयन गना कोशी अञ्चल
अस्पताल ववराटनगरमा लेखी पठाउने र सो सम्बन्धी उजुरीको लगत कट्टा गने तनणाय गररयो ।

