भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको गएको २०७६ भाद्र महिनादे खि िालसम्मको
आम्दानी अस्पतालको बैंक िातामा जम्मा नगरी प्रशासन शािाले आर्थिक र्नयम र्बपररत
कायििरु गरे को सम्बन्धी

छानहिन प्रर्तिेदन
१. उजुरीको संखिप्त व्यिोरा
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको गएको २०७६ भाद्र महिनादे खि िालसम्मको आम्दानी अस्पतालको
बैंक िातामा जम्मा नगरी प्रशासन शािाले आर्थिक र्नयम र्बपररत कायििरु गदै आइरिे को िुदााँ
उक्त रकम अर्नयर्मत िुने दे खिएको िुाँदा आिश्यक व्यिस्थाका लार्ग िार्दिक अनुरोध गदिछौं भन्ने
व्यिोराको उजुरी ।
२. छानहिनबाट पाइएको तथ्यगत हििरणः
प्रस्तुत

उजुरीका

सम्बन्धमा

२०७६।१०।२९ मा

भक्तपुर

क्यान्सर

अस्पतालले

र्मर्त
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र

उपलब्ध गराएको प्रर्तकृया सहितका कागजात र प्रशासन तथा हित्त

ु े लसाँगको छलफलबाट दे िायका हिषयिरु जानकारीमा आएको पाइयो।
प्रमुि जगन्नाथ भत
 नेपाल अबुद्ध
ि रोग र्निारण सं स्था भक्तपुर क्यान्ससर अस्पताल व्यिस्थापन सर्मर्तलाई हिघटन
गरी र्मर्त २०७६ श्रापण ३० गते भक्तपुर नगरपर्लकाका प्रमुि श्री सुर्नल प्रजापर्तज्यूको
अध्यितामा नयााँ व्यिस्थापन सर्मर्त गठन भएको।
 नेपाल अबुद्ध
ि रोग र्निारण सं स्था भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल व्यिस्थापन सर्मर्त र्मर्त २०७६
भाद्र ४ गते

सिोच्च अदालतमा अन्तररम आदे शको लार्ग गएको।

 र्मर्त २०७६ भाद्र १० गने सिोच्च अदालतले पुरानो व्यिस्थापन सर्मर्त नेपाल अबुद्ध
ि रोग
र्निारण सं स्था भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई

Pre-stay order र्दएको र नयााँ व्यिस्थापन

सर्मर्तलाई छलफलमा बोलाएको।
 आजका र्मर्तसम्म छलफल िुन नसकी पेशी सरी रािेको अिस्था छ भर्न जानकारी प्राप्त
भएको।
 पुि ि व्यिस्थापन सर्मर्तलाई आजका र्मर्तसम्म भक्तपुरका स्थानीय जनतािरु तथा यस
अस्पतालका कमिचारीिरुले अस्पताल प्रिेशमा रोक लगाएका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएको।
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 पुि ि व्यिस्थापन सर्मर्तले केहि महिना बैंक िाता रोक्का गरी रािेको अिस्था र्थयो। जसले गदाि
अस्पताललाई आिश्यक अखक्सजन, पानी, इन्टरनेट, इन्धन (शि िािान, एम्बुलेन्स र र्बरामी
तथा कमिचारी बोक्ने गाडी) र अस्पताललाई अर्त आिश्यक सरसामानिरुको भ ुक्तानी िुन
नसकी असिज खस्थर्त श्रृजना भई अस्पतालको दै र्नहक

तथा र्बरामीिरुको सेिा पुयािउन

कर्ठनाई समेत उत्पन्न भएकोले अस्पतालको दै र्नक नगद आम्दानी केहि समयको लार्ग बैंकमा
जम्मा नगरी अर्त आिश्यक सामान र सेिाको लार्ग आिश्यकताको र्सद्धान्त अनुसार
ु ानी गदै आएको ।
अस्पतालको ले िा प्रणालीबाट बैंक माफित भक्त
 हिश्वासको िातािरण सृजना िुनासाथ दै र्नक नगद आम्दानी बैंकमा जम्मा गररएको र
ु ानीका लार्ग दै र्नक नगद
अहिश्वासको खस्थर्त पैदा भएको बेला र तत्काल गनैपने भक्त
ु ानी गररएको।
आम्दानीबाट भक्त
ु ानी र बााँकी
 र्मर्त २०७६ श्रािण १ दे खि २०७६ माघ १० सम्मको दै र्नक आम्दानी, भक्त
मौज्दातको प्रमाखणत कपी उपलब्ध गराएको।
 गत पौष महिनादे खि र्नयर्मत रुपमा दै र्नक नगद आम्दानी बैंकमा दाखिला गररदै आइरिे को
व्यिोरा िुलाईएको बैंक दाखिला गरे को प्रमाखणत प्रर्त यसै प्रर्तिेदनमा सं लग्न गररएको छ।
 उक्त गर्तहिर्ध र कारोिारको सम्बन्धमा च. नं. ३५९।०७६।७७ र्मर्त २०७६।०७।१८
को पत्रमाफित भक्तपुर खजल्लाका प्रमुि खजल्ला अर्धकारीलाई जानकारी गराइ भक्तपुर
नगरपार्लकाका प्रमुिलाई बोधाथि र्दएको पाईयो।
 यसैगरी

व्यिस्थापन

सर्मर्तका

कोषाध्यि

श्री

कृष्ण

प्रसाद

ताम्राकारलाई

च.

नं.

४४४।०७६।७७ समेत कारोिार र गर्तहिर्धको िारे मा जानकारी र्दएको पाईयो।
 र्मर्त २०७६।८।२९ मा

अध्यि, कोषाध्यि तथा प्रशासन तथा हित्त

प्रमुि जगन्नाथ

भ ुते लको दस्तितमा, अस्पतालको र्बर्भन्न बैकिरुमा रिे को िातािरु सं चालन गनि अस्पताल
व्यिस्थापन सर्मर्तका अध्यिबाट पत्र प्रेखशत भएको।
 भाद्र महिना दे खि माघ महिना सम्मको नगद आम्दानी तथा भएको िचि र बैंकमा दाखिला
गरे को नगद र चेक दाखिलाको प्रमाखणत प्रर्त उपलब्ध गराईएको।
३. र्नष्कषिः
उजुरीका सम्बन्धमा छानहिन गदाि प्राप्त प्रमाणिरूका आधारमा उजूरीमा भने जस्तो भक्तपुर
क्यान्सर

अस्पतालको

गएको

२०७६

भाद्र
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महिनादे खि

माघ

१०

गते सम्मको

आम्दानी

अस्पतालको बैंक िातामा जम्मा नगरी प्रशासन शािाले आर्थिक र्नयम हिपरीत कायििरू गदै आई
रिेको भन्ने प्राप्त कागजातबाट दे खिन आएन ।

४. सुझािः
प्रस्तुत उजूरीका सम्बन्धमा सरोकार राख्ने पुरानो व्यिस्थापन सर्मर्त अदालतमा गएको दे खिन
आएको र मुद्दा हिचराधीन रिे को िुाँदा केन्द्रले यस हिषयमा थप छानहिन गरररिन नपने
दे खिएकोले उजूरी तामेलीमा रािी लगत कट्टा गनि मनार्सि िुने दे खिन्छ ।
५. राहिय सतकिता केन्द्रको र्मर्त २०७६।११।१२ को र्नणियः
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा २०७६ भाद्र महिना दे खिको आम्दानी बैंक िातामा जम्मा नगरी
अर्नयर्मतता गरे को भन्ने उजुरीको छानहिन गरी प्रर्तिेदन पेश गनि गर्ठत छानहिन टोलीबाट पेश
भएको छानहिन प्रर्तिेदनका सम्बन्धमा छलफल गदाि उजुरीमा सत्यता नदे खिएको साथै उजुरीमा
उल्लेखित हिषय अदालतमा हिचाराधीन रिे को भन्ने समेत प्रर्तिेदन माफित् जानकारी भएकोले
प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा रािी लगत कट्टा गने र्नणिय गररयो ।
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