सॊ घीम सॊ सद सचिवारम प्रततवेदन
उजुयीको ऩृष्ठबूभी
सॊ चघम सॊ सद सचिवारम, स्वास््म इकाइभा दयफन्दी बन्दा फढी कभमिायीहरु काभभा ल्माउने गने
गये को, कभमिायीहरुरे भहहनाको एकऩटक भात्र तरन ऩाउने औषतध सुतफधा तनमभ तफऩयीत कमौ
ऩटक तरने गये को य त्महाॉफाट तनमतभत अवकाश ऩाएका तस.अ प्रददऩ चघतभये राइम ऩुन् कयायभा
तनमुचि गयाइम याज्मफाट दोहोयो तरवबत्ता सुतफधा उऩरब्ध गयाइमयहे को तनज प्रददऩ चघतभये रे अन्म
कभमिारयहरुराइम अबद्र ब्मफहाय गने गये को ऩाइएकारे छानतफन गयी दोषी उऩय कायवाही गयी ऩाउॉ
।
छानतफन टोरी गठन्केन्द्रफाट उजुयी ब्मफस्थाऩन टोरीको सतभततको 2077/04/16 गते को तनणमम य ि.नॊ
2400000171 तभतत 2077/07/23 को ऩत्रानुसाय छानतफन टोरी गठन गरयएको ।
सभम तसभा
छानतफन टोरीराइम 2 (दुइम) ददन तबत्र छानतफन गयी प्रततवेदन ऩेश गनमको रातग कामामदेश बएको ।
छानतफनको तफतध
उजुयीसॉग सम्फचन्धत तफषमहरुभा सॊ चघम सॊ सद सचिवारमभा गइम साॊसद सुतफधा ब्मफस्थाऩन शाखाका
प्रभुख उ.स याभहरय थाऩा, प्रशासन शाखाका उ.स अतधयाभ याइम य प्रददऩ चघतभये सॉग सभेत छरपर
गरयएको ।
छानतफनफाट खुल्न आउको तफषम्
सॊ चघम सॊ सद सचिवारमअन्तगमत हार 435 जना कभमिायीहरु काममयत यहे को ।सॊ चघम सॊ सद
सचिवारम साॊसद सुतफधा ब्मफस्थाऩन शाखा अन्तगमत स्वास््म सेवा इकाइ यहे को । हार उि
इकाइभा स्वस््म सेवा तफबाग अन्तगमत नै दयफन्दी यहह 5 जना कभमिायीहरु काजभा यहे का य

आवश्मकता हपताम गने क्रभ ऩहहरा दे चख

नै हुदै आएको य हार ऩतन

सोही अनुसाय स्वास््म

सेवा का कभमिायीहरु काजभा आउने य हपताम हुने क्रभ यहदै आएको ऩाइममो ।तनमतभत औषधी खाने
कभमिारयहरुरे डाक्टयको प्रेचरक्ररसन अनुसाय भहहनाभा एकऩटक औषधी सूतफधा तरने गये को ऩाइमता
ऩतन सचिवारमभा काममयत सम्ऩूणम कभमिायीहरुरे सूतफधा को रुऩभा औषधी तरने गये को नबइम
आवश्मकता अनुसाय रगबग 1/4 कभमिायीहरुरे भात्र औधषी सूतफधा तरदै आएको ऩाइममो ।
कयायभा तनमुि तस.अ प्रददऩ चघतभये रे कयाय सम्झौता अनुसाय ऩाउने सुतफधा भात्र सचिवारमफाट
तरएको, थऩ कुनै सुतफधा नतरएको तनज चघतभये सॊ चघम सॊ सद सचिवारमभा तनमभानुसाय नै स्वास््म
तफज्ञका रुऩभा तनमुचि बएको । आपू कयायभाय तनमुचि बएकोरे कयाय अवतधको काभ अनुसाय
हाचजय बएको तभततको सुतफधा ऩाउने य तफदा अवतधभा य काभभा कामामरमभा आउन नसकेको
अवस्थाभा ऩारयश्रतभक नऩाउने बएकोरे भैरे याज्मराइम कुनैऩतन

दोहोयो आतथमक बायभा ऩाये को छै न

बतन तनज तस.अ प्रददऩ चघतभये रे छरपरको क्रभभा फताउनु बएको छ ।
छानतफन टोरीको तनष्कषम्
1.तनज प्रददऩ चघतभये राइम तफज्ञको रुऩभा सॊ चघम सॊ सद सचिवारम तनमभावरीको ऩरयतध तबत्र नै यहे य
कयायभा तनमुचि गये को दे चखएको हुॉदा सो सम्फन्धभा अन्मथा बतनयहनु ऩये न ।
2.ऩटक- ऩटक औषधी सुतफधा तरएका बतनएका कभमिायीहरुरे ऩतन तरएको ऩुहि हुने आधाय
दे चखएन ।
3. काजभा खटन ऩटनको तफषमभा आवश्मकता अनुसाय स्वास््म सेवा तफबागफाट कभमियीहरु
ल्माउने य हपताम गने कामम कानूनी ब्मफस्था अनुसायनै बएको हुॉदा सो सम्फन्धभा अन्म केही कुया
फोरीयहनु ऩये न ।
छानतफनभा दे चखएका प्रभाण कागजातहरुफाट उजुयी तनवेदनराइम ऩुस्याइम गने आधायहरु नदे चखएको
हुॉदा हारराइम प्रस्तुत उजुयी ताभेरीभा याख्न उचित दे चख प्रततवेदन ऩेश गये का छौ ।

याहिम सतकमता केन्द्रको तभतत 2077/09/28 को तनणमम्
सॊ घीम सॊ सद सचिवारम स्वास््म इकाइभा दयफन्दीबन्दा फहढ कभमिायीहरू काजभा ल्माउने गये को,
कभमिायीहरूरे ऩटक-ऩटक औषधी सुहवधा तरएको बन्ने

सभेत व्महोयाको उजुयीका सम्फन्धभा छानतफन गयी

प्रततवेदन ऩेश गनम गदठत टोरीफाट ऩेश बएको छानतफन प्रततवेदनका सम्फन्धभा छरपर गदाम दयफन्दी य ऩद
तभल्दो बएभा भात्र काजभा याख्ने य राभो सभम काजभा याख्नु ऩने बए त्मस्ता ऩदहरूको दयफन्दी सृजना गयी
स्थामी रुऩभा ऩदऩूततम गने व्मवस्था तभराउन सॊ घीम सॊ सद सचिवारमराई तनदे शन ददने एवॊ कभमिायीहरूरे
औषधी उऩिाय तरएको बन्ने उजुयी सम्फन्धभा त्मगत ऩुहि हुने आधाय नदे चखएको हुनारे हारराई प्रस्तुत
उजुयी ताभेरीभा याखी रगत कट्टा गने तनणमम गरयमो ।

