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काययकारी साराांश 

वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान ऐन, २०४९ अनसुार वव. सां. २०५० मा स्थावपि वी. पी. 
कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठानका उदे्दश्यिरूलाई ऐनमै उल्लेख गररएको छ। प्रतिष् ठानका उदे्दश्यिरू 
क्रमशः देशलाई स्वास््य के्षत्रमा आत्मतनर्यर िनाउँदै लैजान चचवकत्सा, नतसयङ्ग िथा स्वास््य के्षत्रका अन्य 
ववषयिरूमा आवश्यक दक्ष जनशचि ियार गने,  स्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान गने, स्वास््यसम्िन्धी ववतर्न् न 
िालीम प्रदान गने र अन्य स्वास््य सांस्थािरूलाई परामशय ददन े र तलने, स्वास््यको के्षत्रमा आवश्यक 
अनसुन्धान गने र सङ्क क्रामक र िकलवपकल रोगिरूको अनसुन्धान, उपचारको व्यवस्था गरी यी ववषयिरूमा 
राचष् िकलयस्िरको एउता उत्क ष् त केन्द्र  स्थापना गने र स्वास््य के्षत्रमा मानवीय ्ोिको ववकास िथा स्वास््य 
ववज्ञानका चशक्षकिरूको िालीमका लातग राचष् िकलय ् ोि केन्द्र को रूपमा काम गने रिेका छनो। यो प्रतिष् ठानमा 
Non-Practicing स्वास््य सेवाको अवधारणा लाग ुगररएको छ र यसले स्थापनाकालदेचख नै सामदुावयक 
स्वास््य सेवा पतन परु् याउँदै आएको छ। राचष् िकलय रूपमा प्रा् ि ्याति, काययरि जनशचिको क्षमिा र 
ववशेषज्ञिा, प्रतिष् ठानको आन्िररक ववतीयीय ्ोि िथा नेपाल सरकारिात उपलध ध साधन ्ोि िुँदािुँदै पतन 
यो प्रतिष् ठान लामो समयदेचख समस्यारस्स्ि छ र िाल पदातधकारीिरूिीचको वन्न्वन् ववयाराथी, चशक्षक िथा 
कमयचारीको आन्दोलनजस्िा कारणले पठनपाठन िथा स्वास््य सेवा प्रर्ाववि र्एको छ र ववयाराथी एवां 
स्वास््य सेवा तलन आउने तिरामी र तिरामीका आफन्िले दःुख पाएको अवस्था ववयारमान छ। यसै सन्दर्यमा 
प्रतिष् ठानका कुलपति िथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरििादरु देउवािात २०७८/०३/३१ मा 
प्रधानमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद्का सचचव िैकुण्ठ अयायलको सांयोजकत्वमा ववतर्न् न तनकाय सचम्मतलि समस्या 
समाधान िथा छानतिन काययदल गठन गरी अध्ययन गनय र १५ काययददनतर्त्र प्रतिवेदन पेश गनय चजम्मेवारी 
ददइएको तथयो। काययदलले सो चजम्मेवारी पूरा गनय स्थलगि अवलोकन, सरोकारवालासँग छलफल र पूवय 
प्रतिवेदनिरू िथा उपलध ध अतर्लेख एवां श्रव्यदृश्य सामरस्ीको अध्ययनजस्िा अध्ययनका ववतध अवलम्िन 
गरी यो प्रतिवेदन ियार गरेको छ।  

काययदलले यस प्रतिवेदनमा खासगरी मु् य मु् य पदातधकारीले सावयजतनक जीवनमा न्यूनिम आचरण पालना 
गरे नगरेको िेने, प्रतिष् ठानको प्रणालीगि व्यवस्था र समस्याको अध्ययन गने, प्राचज्ञक ववषयमा पदातधकारी 
र ववर्ागीय प्रमखुिीच पठनपाठन योजना िथा पाठ्यक्रमका ववकासका ववषयमा र्एका छलफलसम्िन्धी 
अतर्लेखको अध्ययन गने, सेवारस्ािीमा प्रतिष् ठानको ्यातिअनरुूप सेवा प्रवािको स्िर िथा सेवा प्रवािका 
लातग आवश्यक सामरस्ीको प्रिन्ध िझु्ने, प्रतिष् ठानमा िनेु मु् य मु् य खररदमा अपनाइएका प्रवक्रया र 
प्रर्ावकाररिा िेने, समरस् व्यवस्थापनमा आवश्यक पने समन्वय, समझदारी िथा एक अको काम र ववर्ागिीच 
आवश्यक काययप्रवािको अवस्था िझु्ने, पूवय सचचव श्री केदार ििादरु अतधकारीको सांयोजकत्वमा गदठि 
सतमतिले ददएका सझुाविरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िथा प्रतिष् ठानका आन्िररक प्रतिवेदनको कायायन्वयनको 
अवस्था ववश् लेषण गने र अध्ययन िथा ववश् लेषणका आधारमा प्रतिष् ठानको सधुारका लातग सझुाव ददने 
ववषयलाई समेतेको छ।  



 
 

यस प्रतिवदेनमा िीनवता पररच्छेदिरू समेवतएका छनो। पविलो पररच्छेदमा पररचय खण्ड समावेश छ, दो्ो 
पररच्छेदमा अध्ययनिात देचखएका ववषय समेती तिनमा देचखएका समस्याको ववश् लेषण गररएको छ र्ने िे्ो 
िथा अचन्िम पररच्छेदमा समस्या समाधानका लातग सझुाव प्रस्िाव गररएको छ। प्रतिवेदनको अनसूुची १ 
मा सझुाव कायायन्वयनको कायययोजना राखी प्रतिवेदन कायायन्वयनको समयसीमा सझुावको रूपमा प्रस्ििु 
गररएको छ। अध्ययनका क्रममा प्रा् ि सान्दतर्यक केिी सूचना िथा अतर्लेखिरूको प्रति अनसूुची २ मा 
राचखएको छ। 

नेपालमा यो स्िरको र्ौतिक पूवाधार िथा सम्पचतीय सीतमि शैचक्षक सांस्थािरूसँग मात्र रिेको छ र्ए पतन 
प्रतिष् ठानमा तिनीिरूको उपयोगको गयुोयोजना िथा कायययोजना रिेको देचखएन। प्रशस्ि साधन ्ोि िुँदािुँदै 
पतन प्रतिष् ठानमा खररद रणनीतिको अर्ाव र खररदमा िनेु कमजोरी िथा तमलोमिोले गदाय रोग पविचानका 
लातग अत्यावश्यक मेशनरी िथा उपकरणिरू जस्िै MRI Machine र CT Scan Machine खररदका 
िोलपत्रिरू िारम्िार रद्द िनेु, छानतिनका लातग अनसुन्धानकारी तनकाय अचि सनुयपने र तिरामी िथा 
तिरामीका पररवारले तनजी के्षत्रिात मिँगोमा स्वास््य सेवा तलनपुने िाध्यिा रिेको पाइयो। यिाँ MRI का 
लातग र्वन ियार र्ई उपयोगवविीन रिेको छ। त्यसैगरी Reverse Osmosis Filter जस्िा सामान्य लागिमा 
पाइने उपकरणको अर्ावमा डाइलाइतसस प्रर्ाववि र्एको र अचससजन ्लाण्त पूणय क्षमिामा नचलेका 
कारणले िजारिात अचससजन खररद गरी स्वास््य सेवा उपलध ध गराउनपुने समस्या देचखएको छ। 

प्रतिष् ठानको धेरै समस्या यिाँतर्त्र िनुे खररदमा देचखएको र खररदमा िनुे अतनयतमििाका कारण िारम्िार 
समस्या आइरिने िथा पदातधकारीिरू रक्षात्मक िुँदै जाने समस्या रिेको देचखन्छ। पदातधकारीिरू रक्षात्मक 
िुँदै जाँदा प्रतिष् ठानतर्त्र तनयन्त्रण र अनशुासनको पक्ष पतन क्रमशः कमजोर िुँदै गई यसको प्रर्ाव प्राचज्ञक 
के्षत्र, शैचक्षक सयालेण्डर, अस्पिाल व्यवस्थापन, आवास िथा ववयारिु, पानी िथा इण्तरनेत जस्िा आधारर्िू 
आपूतियको व्यवस्थापनमा परेको र अस्पिालको सेवा प्रवाि खस्कँदै गएको देचखन्छ। पदातधकारीिरूिीच 
िढ्दो असमझदारी िथा वैमनस्यिाले प्रतिष् ठानमा थप गतिरोध तसजयना र्एको देचखन्छ र्ने यी असमझदारी 
र वैमनस्यिाको जरो कुनै न कुनै रूपमा प्रतिष् ठानमा िनेु खररद र अतधकारको ववन्याससँग सम्िचन्धि रिेको 
देचखन्छ। 

प्रतिष् ठानतर्त्र प्राचज्ञक के्षत्रमा पतन अराजकिा िकेको देचखन्छ। प्रतिष् ठानका उपकुलपतिको प्राध्यापक 
उपातधमातथ प्रश् न उ्न ुर यसका केिी ववर्ागीय प्रमखु र ्याकल्तीमातथ िौवधिकक चोरी (Plagiarism) को 
प्रश् न उ्न ुयसका ्वलन्ि उदािरण िनुो। प्रतिष् ठानको अस्पिाल सेवाको सधुारमा लानुनकुो सटा ा त्यिाँका 
केिी चचवकत्सकले िाविर चसलतनक चलाउने र केिी कमयचारी िाविर स्वास््य िथा फामेसी सेवाको व्यवसाय 
गने र प्रतिष् ठानलाई खोक्रो िनाउने काययमा सांलनुन रिेको गनुासो पतन रिेको पाइयो। वी. पी. कोइराला 
स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान एउता प्रतिष् ठान मात्र नर्ई चचवकत्सा चशक्षा िथा चचवकत्सक य अनसुन्धानमा पूवी 
नेपाल र नेपालकै चचवकत्सा चशक्षाको प्रमखु केन्द्र मध्ये एक र उत्क ष् त स्वास््य सेवाको आशा गररएको 
प्रमखु अस्पिाल पतन िो। अस्पिाल जस्िो नेपाल सरकारिात अत्यावश्यक सेवामा राचखएको सांस्थामा लामो 
समयदेचख आन्दोलन िनु ुतिडम्वना िो।     



 
 

प्रतिष् ठानको अवस्था सधुारका लातग िेला िेलामा सतमति िन् ने र प्रतिवेदन आउने गरेको िर तिनीिरूको 
कायायन्वयन निनेु समस्या रिेको देचखयो। ववक्रम सम्विो २०७५ मा ित्कालीन सचचव श्री केदार ििादरु 
अतधकारी सांयोजकत्वको सतमतिको प्रतिवेदनले खररद िथा व्यवस्थापक य प्रिन्ध सम्िन्धमा ददएको प्रतिवेदन, 
२०७७ जेठको आन्िररक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र आतथयक वषय २०७४/७५ र २०७५/७६ को 
मिालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, इन्तरनेत सेवाको सधुारसम्िन्धी काययदल प्रतिवेदन, २०७७ र प्रा. डा. 
अनपु चितमरे सांयोजकत्वको आवास सतमतिले िझुाएको प्रतिवेदन कुनैका पतन सझुाव कायायन्वयन र्एको 
पाइएन। 

उचल्लचखि समस्याको पविचान गरी यस प्रतिवेदनमा नीतिगि िथा कानूनी सधुारका ववषय पविचान, 
पदातधकारीिरूको व्यचिगि आचरण र व्यविारका सम्िन्धी ववषय र कारवािीको तसफाररस, पदातधकारी, 
चशक्षक िथा कमयचारीिरूले आ-आ्नो पदअनसुारको चजम्मेवारी पूरा नगरेकोमा कारवािीको तसफाररस, 
पूवायधार िथा सम्पचतीय व्यवस्थापन, प्राचज्ञक के्षत्र िथा स्वास््य के्षत्रमा गनुयपने सधुार, ववतध िथा प्रवक्रयाको 
पररपालना र खररद प्रवक्रयामा सांलनुन र्ई गलि कायय गनेलाई कारवािी गने, समरस् व्यवस्थापनका सम्िन्धमा 
गनुयपने कायय र प्रतिष् ठान सधुारका लातग तनयामक तनकायको सम्र्ाववि र्तूमका सम्िन्धमा ववतर्न् न सझुाविरू 
ददनकुा साथै िी सझुाविरूको कायययोजनाका लातग समयसीमा र चजम्मेवार तनकाय िथा पदातधकारी िोक  
प्रगति मापनका सूचकसवििको कायययोजना समेि प्रस्िाव गररएको छ।   

प्रतिवेदनका मु् य सझुाविरूमा ति. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान ऐन, २०४९ मा सांशोधन गने, 
स्वास््य मन्त्रालय सम्िधिक सावयजतनक तनकायका पदातधकारी िथा सदस्यको तनयचुि र मनोनयनसम्िन्धी 
मापदण्ड, २०७३ लाई पनुलेखन गने, वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान तनयमावली, २०५५ मा 
ित्काल सांशोधन गने, चजम्मेवारी ििन िथा आचरण पालनामा कमजोर पदातधकारीिरूमातथ कारवािीको 
प्रवक्रया अचि िकाउने, आ-आ्नो पदअनसुारको चजम्मेवारी पूरा नगने चशक्षक िथा कमयचारीमातथ कारवािी 
अचि िकाउने, प्रतिष् ठानको सम्पचतीय उपयोगका सम्िन्धमा स्पष् त मापदण्ड िनाई कायायन्वयन गने, पदातधकारी, 
प्राध्यापक िथा ववर्ागीय प्रमखुका Academic Credentials प्रतिष् ठानको वेिसाइतमा रा् ने, ववश् वववयारालय 
अनदुान आयोगिात शैचक्षक गणुस्िर सतुनचश् चििा िथा प्रत्याययन (Quality Assurance and 

Accreditation) गरी सधुार गने, प्रतिष् ठानतर्त्र फामेसी सेवा ित्काल व्यवचस्थि िनाउने र आगामी िीन 
वषयतर्त्र प्रतिष् ठानको फमायस्यवुतकल स्थापना गने, अस्पिाल प्रयोगशाला िथा रेतडयोलोजी सेवा सधुार गने, 
प्रतिष् ठानको रणनीतिक योजना (Strategic Plan) ियार गने, िजेत अनशुासन पालना गने, चाल ुआतथयक 
वषयमा िनेु आकचस्मक सेवा िािेक अन्य खररद गनुय अचि अतनवायय रूपमा खररद योजना िनाई लाग ुगने, 
खररदमा सांलनुन कमयचारीलाई न्यूनिम १० ददनको खररदसम्िन्धी िालीम प्रदान गने लगायिका सझुाविरू 
उल्लेख गररएका छनो। यसैगरी चचवकत्सा चशक्षा आयोग र नेपाल मेतडकल काउचन्सललाई पतन यस 
प्रतिष् ठानको ६-६ मविनामा अनगुमन िथा तनररक्षण गरी सधुारमा सियोग गनय सझुाव ददइएको छ। 
प्रतिवेदनको कायायन्वयनिात प्रतिष् ठानमा िाल देचखएको ववसांगतिमा कमी आउने र प्रतिष् ठानमा सधुार आउने 
अपेक्षा राचखएको छ। 
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पररच्छेद १ 

पररचय 

1.1 प ष् ठर्तूम 
ववक्रम सम्विो २०५० मा स्थापना र्ई २०५५ देचख चचवकत्सा ववज्ञानमा स्नािकोतीयर काययक्रम सञ् चालन 
गदै आएको वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान नेपालको उत्क ष् त चचवकत्सा चशक्षा केन्द्र को रूपमा 
पररचचि छ। स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान र्एका कारणले यसले शैचक्षक काययक्रम सञ् चालन गनुयका साथै 
ववचशष् त चचवकत्सक य सेवा प्रदान गदै आएको छ। यसिात पूवी नेपाल र सीमाविी र्ारिका नागररकलाई 
समेि ववचशष् तीक ि चचवकत्सक य सेवा िुँदै आएको छ। यो प्रतिष् ठानमा Non-Practicing स्वास््य सेवाको 
अवधारणा लाग ुगररएको छ। प्रतिष् ठानले चजल्लाका अस्पिालिरूमा चचवकत्सक य सेवा र दन्ि चचवकत्सा 
सेवा समेि प्रदान गदै आएको छ। प्रतिष् ठानको सञ् चालनका लातग उच्च दक्षिायिु जनशचि रिेका छनो। 
राचष् िकलय रूपमा प्रा् ि ्याति, काययरि जनशचिको क्षमिा र ववशेषज्ञिा, प्रतिष् ठानको आन्िररक ववतीयीय ्ोि 
िथा नेपाल सरकारिात उपलध ध साधन ्ोि िुँदािुँदै पतन यो प्रतिष् ठान लामो समयदेचख समस्यारस्स्ि छ। 
यसको पदातधकारी िथा प्राज्ञ एवां कमयचारीिीच लामो समयदेचख असमझदारी र वन्न्वन् रिेको छ। 
प्रतिष् ठानतर्त्रका आन्िररक वन्न्वन् र वैमनस्यिा िाविर छिाछुल्ल र्एको छ। लामो समयदेचख ववतर्न् न 
समस्यामा जकतडदैँ आएको प्रतिष् ठानको शैचक्षक, प्रशासतनक िथा स्वास््य सेवा ववगि एक मविनार्न्दा िकी 
समयदेचख जारी आन्दोलनका कारण अस्िव्यस्ि िन् न पगेुको छ। यसिात त्यिाँ काययरि चशक्षक, कमयचारी 
मात्र िोइन सेवाका लातग आउने तिरामीिरू पतन प्रर्ाववि र्एका छनो। प्रतिष् ठानको साख गमु्न र राष् िकललाई 
नै िातन िनुिात रोसन शैचक्षक िथा स्वास््य सेवाको स्िर सधुार गनय अववलम्ि आवश्यक कदम चाल्न 
जरूरी र्एको छ।  

यस प ष् ठर्तूममा वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान, धरानमा ववयारमान गतिरोधको समस्या पविचान 
िथा छानतिन गरी प्रतिवेदन पेश गनय सम्माननीय प्रधानमन्त्री िथा प्रतिष् ठानका कुलपति श्री शेर ििादरु 
देउवािात तमति २०७८/३/३१ मा प्रधानमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद्को कायायलयका सचचव िैकुण्ठ अयायलको 
सांयोजकत्वमा १५ काययददनतर्त्र प्रतिवेदन पेश गने कायायदेशसविि काययदल गठन र्एको तथयो। 

1.2 काययदल र यसको काययके्षत्र 
1.2.1 काययदलको सांरचना 
वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठानका कुलपति सम्माननीय प्रधानमन् त्रीिात प्रतिष् ठानमा जारी 
गतिरोधको समस्या पविचान र छानतिन गरी प्रतिवेदन पेश गनय प्रधानमन् त्री िथा मचन् त्रपररषद्को कायायलयका 
सचचवको सांयोजकत्वमा प्रधानमन् त्री िथा मचन् त्रपररषद्को कायायलय, चशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववतध मन् त्रालय, 
काननु, न्याय िथा सांसदीय मातमला मन् त्रालय र सावयजतनक खररद अनगुमन कायायलयका सिसचचविरू, 
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स्वास््य िथा जनसङ्क ्या मन् त्रालयका एिारक ििका अतधक ि, मिालेखा तनयन्त्रक कायायलयका सि मिालेखा 
तनयन् त्रक र प्रतिष् ठानका सञ् चालक पररषद् सदस्य रिने गरी गदठि काययदलमा देिायिमोचजमका सदस्यिरू 
रिनरु्एको तथयो:- 

िैकुण्ठ अयायल, सचचव, प्रधानमन्त्री िथा मचन् त्रपररषद्को कायायलय सांयोजक 

सञ् जीि कुमार शमाय, सञ् चालक पररषद् सदस्य, वी. पी. कोइराला स्वास््य  

ववज्ञान प्रतिष् ठान सदस्य 

िररप्रसाद लम्साल, सिसचचव, चशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववतध मन् त्रालय सदस्य 

गणुराज लोिनी, अतधक ि, एिारक िि, स्वास््य िथा जनसङ्क ्या मन् त्रालय सदस्य 

सशुील कोइराला, सिसचचव, काननु, न्याय िथा सांसदीय मातमला मन्त्रालय सदस्य 

ववष्णपु्रसाद कोइराला, सिसचचव, सावयजतनक खररद अनगुमन कायायलय सदस्य 

ज्ञानेन्द्र  पौडेल, सि मिालेखा तनयन्त्रक, मिालेखा तनयन्त्रक कायायलय सदस्य 

शांकर नेपाल, सिसचचव, प्रधानमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद्को कायायलय सदस्य सचचव  

1.2.2 काययदलको काययक्षते्र 
काययदलको काययके्षत्र देिायअनसुार िोवकएको तथयो:- 

१. प्रतिष् ठानमा िाल देचखएका समस्या (Issues) को पविचान गने¸ छानतिन गने र समाधानका लातग 
गनुयपने उपायिरू तसफाररस गने,  

२. र्ववष्यमा यस्िो समस्या दोिोररन नददन प्रतिष् ठानको समरस् सञ् चालन िथा व्यवस्थापनका लातग 
कुलपतिसमक्ष तसफाररस गने,  

३. नेपाल सरकारका पूवय सचचव श्री केदार ििादरु अतधकारीको सांयोजकत्वमा गदठि सतमतिले ददएका 
सझुाविरूको कायायन्वयनको अवस्था ववश् लेषण गने, र  

४. प्रतिष् ठानको वववादसँग सम्िन्ध राख्न् ने आवश्यक अन्य ववषयिरू िेने। 

1.3 अध्ययन ववतध 
अध्ययनका लातग काठमाडक र धरानमा गरी काययदलको १२ वता िैठक गररएको तथयो। यी िैठकिरूमा 
अध्ययन िथा छानतिनका योजना िनाउने, कायय ववर्ाजन गने र प्रा् ि अतर्लेख िथा जानकारीको अध्ययन 
िथा छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अचन्िम रूप ददने कायय गररएको तथयो। काययदलले ववषयवस्िकुो ववववधिा 
िथा समयको सीतमििा समेिका आधारमा आफूलाई िोवकएको काययके्षत्रिमोचजमको कायय सम्पादनका लातग 
देिायका ववतध अनसुरण गरेको तथयो:- 

१. उपलध ध देिायका दस्िावेजिरूको अध्ययन िथा ववश् लेषण 

(क) ववयारमान ऐन, तनयम, ववतनयम, तनदेचशका, काययववतध िथा प्रतिष् ठान सधुारसँग सम्िचन्धि 
पतछल्ला प्रतिवदेनिरू, 

(ख) खररदसँग सम्िचन्धि प्रतितनतधमूलक कागजाििरू, 
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(ग) आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, 

(ि) उपलध ध कागजाि, श्रव्यदृश्य िथा सञ् चारमाध्यमिात प्रा् ि सामरस्ी। 

२. सरोकारवाला पक्षसँग प्रत्यक्ष र र्च ुयअल (Virtual) िैठक, अन्िरवक्रया िथा छलफल 

(क) आन्दोलनरि पक्षिरू, 
(ख) प्रतिष् ठानका चार मु् य पदातधकारीिरू (उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार र अस्पिाल 

तनदेशक), 
(ग) ववर्ागीय प्रमखुिरू, 
(ि) प्रतिष् ठानको कमयचारी कल्याण समाजका प्रतितनतधिरू, 
(ङ) प्रतिष् ठानको मेतडकल िथा डेण्तल समाजका प्रतितनतधिरू, 
(च) प्रतिष् ठानमा काययरि प्राध्यापक िथा चशक्षकिरू,  

(छ) धरान उपमिानगरपातलकाका प्रमखु िथा उपप्रमखु, 
(ज) धरान सरोकार समाजका केिी सदस्यिरू, 
(झ) नागररक दिाि सञ् जाल, धरानका प्रतितनतधिरू, र 
(ञ) धरानचस्थि सञ् चारकमीिरू। 

३. र्ौतिक पूवायधार, सेवा प्रवािको चस्थति र अन्य सम्िचन्धि पक्षिरूको स्थलगि अवलोकन िथा 
अध्ययन, र 

४. ववतर्न् न माध्यमिात प्रा् ि प्रतिष् ठानको ववयारमान गतिरोधसँग सम्िन्ध रा् ने अतर्लेख, श्रव्यदृश्य िथा 
सञ् चार सामरस्ीको सङ्क कलन िथा ववश् लेषण। 

1.4 सूचनाको ्ोि 
अध्ययनका क्रममा अतधकातधक सूचना सङ्क कलन गने प्रयास गररएको तथयो। यसका लातग सरोकारवाला 
समिु, नागररक समाज, सञ् चारमाध्यममा आएका ववषय, प्रतिष् ठानका पदातधकारी, प्राध्यापक, ववर्ागीय प्रमखु, 
कमयचारी, ववयाराथी एवां सेवारस्ािीिरू सूचनाका ्ोिका रूपमा रिेका छनो। यसैगरी प्रतिष् ठानका केिी 
आन्िररक कागजाि नमूना ्ोिको रूपमा प्रयोग गररएको छ। आ्नो पररचय नखलुाई केिी व्यचि िथा 
सांस्थाले उपलध ध गराउनरु्एका श्रव्यदृश्य र अन्य सामरस्ी समेि ्ोिको रूपमा तलइएको छ।   

1.5 अध्ययनको सीमा 
प्रतिष् ठानमा लामो समयदेचख प्रतिष् ठानका पदातधकारीसँग असन्िषु् त ववर्ागीय प्रमखुिरू, प्राध्यापक िथा 
चशक्षक, ववतर्न् न ििका स्वास््यकमी िथा कमयचारीिरूिात दैतनक प्रशासतनक काययमा असर पने ििको 
िालािन्दी रिेको र यसिात स्वास््य सेवा प्रवाि गनयमा कदठनाई समेि रै्रिेको सन्दर्यमा अध्ययन िथा 
छानतिन काययदलले काम शयुो गरेको तथयो। प्रतिष् ठानमा पदातधकारीको आचरणदेचख प्रणालीगि, प्राचज्ञक, 

स्वास््य सेवा प्रवाि, मालसमान, सेवा िथा तनमायण काययको खररद र समरस् व्यवस्थापन सम्िन्धमा प्रश् न 
उठेका र तिनको गविराईमा पगेुर कायायन्वयनयोनुय सझुाव ददनको लातग काययदल गठन र्एको तथयो। 
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ववषयवस्िकुो गिनिा िथा ववववधिा र समयको उपलध धिा समेिका आधारमा अध्ययन िथा छानतिनको 
काययके्षत्रलाई देिायका ववषयवस्िमुा सीतमि गररएको छ। 

१. मु् य मु् य पदातधकारीले सावयजतनक जीवनमा न्यूनिम आचरण पालना गरे नगरेको िेने, 
२. प्रतिष् ठानको प्रणालीगि व्यवस्था र समस्याको अध्ययन गने, 
३. प्राचज्ञक ववषयमा पदातधकारी र ववर्ागीय प्रमखुिीच पठनपाठन योजना िथा पाठ्यक्रमका ववकासका 

ववषयमा र्एका छलफल सम्िन्धी अतर्लेखको अध्ययन गने, 
४. सेवारस्ािीमा प्रतिष् ठानको ्याति अनरुूप सेवा प्रवािको स्िर िथा सेवा प्रवािका लातग आवश्यक 

सामरस्ीको प्रिन्ध िझु्ने, 
५. प्रतिष् ठानमा िनेु मु् य मु् य खररदमा अपनाइएका प्रवक्रया र प्रर्ावकाररिा िेने, 
६. समरस् व्यवस्थापनमा आवश्यक पने समन्वय, समझदारी िथा एक अको काम र ववर्ागिीच आवश्यक 

काययप्रवािको अवस्था िझु्न,े 
७. पूवय सचचव श्री केदार ििादरु अतधकारीको सांयोजकत्वमा गदठि सतमतिले ददएका सझुाविरूको 

कायायन्वयनको अवस्था ववश् लेषण गने, र 

८. अध्ययन िथा ववश् लेषणका आधारमा प्रतिष् ठानको सधुारका लातग अल्पकालीन, मध्यकालीन िथा 
दीियकालीन सझुाव ददने। 

कोतर्ड-१९ मिामारीको दो्ो लिर कायमै रिेको समयमा काययदल गठन र्एकाले स्वास््य मापदण्ड र 
सामाचजक दरुी कायम रा्दै अध्ययन िथा छानतिनको काम जारी रा् नपुने सीमा रिेको तथयो। पन्र 
काययददनको कायायवतध र स्वास््य मापदण्ड िथा सामाचजक दरुी कायम रा् नपुने अतनवाययिाका कारण सांचक्ष् ि 
स्थलगि अध्ययन गररएको तथयो। काययदलले प्रतिष् ठानमा देचखएको समस्या पविचान र छानतिनको चजम्मा 
पाएको िुँदा यस प्रतिवेदनमा सोिी ववषयलाई मात्र समेवतएको छ।  
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2 पररच्छेद २ 

अध्ययनिात देचखएका ववषय िथा समस्याको ववश् लेषण 

2.1 स्थलगि अध्ययनिात देचखएका कुरािरू 
प्रतिष् ठानको र्ौतिक पूवायधार समरस्मा राम्रो छ। नेपालमा यो स्िरको र्ौतिक पूवायधार िथा सम्पचतीय सीतमि 
शैचक्षक सांस्थािरूसँग मात्र रिेको छ। यो प्रतिष् ठान नेपालको चचवकत्सा के्षत्रमा एमडी (MD), डीएम (DM), 
एमएस (MS) र एमसीएच (MCH) जस्िा स्नािकोतीयर ििको अध्ययन अध्यापन िथा शोध िनेु प्रमखु 
प्रतिष् ठानका रूपमा रिेको छ। प्रतिष् ठानमा रिेका समस्या समाधान गरी सधुार गनय सके शैचक्षक काययक्रममा 
ववयारावाररतध समेि समेट्न सवकने शैचक्षक िथा अन्य पूवायधार रिेको देचखन्छ। आ् नो क्षमिाको झण्डै िीन 
गणुासम्म तिरामी जाँच गने यस प्रतिष् ठानमा तिरामीको चाप प्रशस्ि रिेको छ। प्रतिष् ठानसँग सम्िचन्धि 
प्राचज्ञक के्षत्र र कमयचारीिरूमा प्रतिष् ठानको र्ववष्यप्रति आशावाददिा र चचन्िा दवैु रिेको देचखन्छ। 

उचल्लचखि सकारात्मक पक्ष िुँदािुँदै पतन स्थलगि अध्ययनका क्रममा प्रतिष् ठानको आम्दानी िट्दै गएको, 
शैचक्षक स्िर क्रमश: खस्कँदै गएको, प्रतिष् ठानमा आतथयक अतनयतमििा िढ्दै गएको, प्राचज्ञक के्षत्र िथा 
कमयचारीको व चतीय ववकास रोवकएको, स्वायतीयिामा िस्िके्षप िनु लागेको, पदातधकारीिीच असमझदारी िकेको 
र यसिात प्रतिष् ठानको शैचक्षक िथा न्यूनिम आचरणसम्िन्धी अवस्था खस्कँदै गएको, पूवायधारिरू जीणय िुँदै 
गएका, र्ौतिक सांरचनाको तनयतमि रेखदेख र ममयिमा ध्यान नपगेुको,  तिरामीले सामान्यर्न्दा सामान्य 
प्रयोगशाला जाँच र फामेसी सेवाका लातग  प्रतिष् ठान िाविर पनुुनपुने गरी ्ोि साधनको स्िर खस्कँदै गएको 
र यसको योजनािधिक ववकासका लातग कुनै रणनीति निनाइएकोजस्िा आम चचन्िा र चासो रिेको पाइयो। 

2.1.1 सरोकारवालासँगको छलफलमा उठेका ववषयिरू 
काययदलले आन्दोलनरि पक्षिरू, प्रतिष् ठानका पदातधकारी, प्राध्यापक, ववर्ागीय प्रमखुिरू एवां कमयचारीिरू, 

धरान उपमिानगरपातलकाका प्रमखु िथा उपप्रमखु, नागररक समाजका प्रतितनतधिरू, सञ् चारकमीिरू िथा 
धरान सरोकार समाजका प्रतितनतधिरूसँग छलफल गरी जानकारी तलने प्रयास गरेको तथयो। काययदलको 
काययके्षत्र समस्याको पविचान िथा छानतिन र्एकोले छलफल मूलि: वयनै कुरामा केचन्द्र ि रिेको तथयो। 
प्रतिष् ठानको समस्या िथा ववयारमान गतिरोधका सम्िन्धमा छलफलका सिर्ागीिरूिात देिायअनसुारका 
जानकारी िथा सझुाविरू प्रा् ि र्एका तथए:- 

(क) पदातधकारीिरूको व्यचिगि आचरण र व्यविार सम्िन्धी ववषय 
१. प्रतिष् ठानको Vision, Mission, Goal र पदातधकारीको व्यविारमा िादाम्य नर्एको, 
२. उपकुलपतिको प्राध्यापक उपातधमा प्रश् न उठेकोले ववश् वसनीयिामा ह्रास आएको, 
३. उपकुलपतिले २०७८ असार १५ गिे कायायलय समयमा आन्दोलनरि पक्षसँग वािाय गने 

क्रममा मादक पदाथय सेवन गरेको, 
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४. २०७८ असार १५ गिेको ितनाका समयमा उपचस्थि अन्य पदातधकारीिरूले वािायको 
वािावरण तिगारी थप उतेीयचजि िनाएको, र 

५. उपकुलपति र रचजष् िकलारले आफूिीचको आपसी वववाद, आरोप, प्रत्यारोप र असमझदारी 
सञ् चारमाध्यमसम्म लगी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष मलजल गरेको। 

(ख) पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीिरूले आ-आ्नो पदअनसुारको चजम्मेवारी पूरा नगरेको ववषय 
१. काययकाररणी सतमतिले गनुयपने तनणयय समेि उपकुलपति एसलैिात िनेु गरेको, 
२. सिकुलपतििात प्रतिष् ठानको तनयतमि रूपमा िनुपुने तनरीक्षण ववगि चार वषयदेचख नर्एको, र 

३. उपकुलपतििात पतन अनगुमन िथा तनरीक्षण नर्एको। 

(ग) प्राचज्ञक िथा शैचक्षक क्षते्र 
१. प्रतिष् ठानका उदे्दश्यिरूमध्ये एक उदे्दश्य दक्ष जनशचि उत्पादन गनुय र्एको िर पदातधकारीसगँ 

सो उदे्दश्य परुा गने कुनै कायययोजना नर्एको, 
२. ववर्ागीय प्रमखुको िैठक ववगि ३, ४ वषयदेचख तनयतमि िनु नसकेको, प्राचज्ञक काउचन्सल 

िैठक ४ वषयदेचख नर्एको र त्यति नै समय देचख दीक्षान्ि समारोि समेि नर्एको, 
३. प्रतिष् ठानका ववयाराथीले ६ मविना प्रतिष् ठानतर्तै्र र अको ६ मविना चशक्षण चजल्ला (Teaching 

District) का रूपमा छनौत गरेका चजल्लाका अस्पिालिरूमा इन्तनयतसप (Internship) गने 
व्यवस्था िाल िन्द र्एको, 

४. नेपाल मेतडकल काउचन्सलमा सम्िचन्धि ववषयको ववशेषज्ञका रूपमा दिाय नर्एका केिीलाई 
ववर्ागीय प्रमखु िनाइएको  र ववषय नतमलेको व्यचिलाई प्रमखु ववशेषज्ञ िनाइएको, 

५. प्रतिष् ठानमा वररष् ठ (Senior) प्राध्यापकलाई कतनष् ठ (Junior) मािििको ववर्ागमा राचखएको, 
६. राचष् िकलय चचवकत्सा चशक्षा ऐनका प्रावधानले गदाय ववयाराथी र्नायका सम्िन्धमा प्रतिष् ठानको 

स्वायतीयिामा दवुवधा रिेको,  

७. प्राध्यापक िथा जतुनयर रेतसडेण्त (Junior Resident) को िलि सवुवधा यस्िै वकतसमका अन्य 
प्रतिष् ठानसँग समकक्ष िनेु गरी कायम नर्एको,  

८. केिी समयदेचख परीक्षा िातलका र्द्र गोल र्एको, ववर्ागीय प्रमखु र प्राध्यापकको जानकारीतिनै 
िाविरिात मातनस ल्याएर परीक्षा सञ् चालन र्एका उदािरण रिेका, तनयमअनसुार आन्िररक 
मूल्याङ्क कनको समेट्न ुपने प्रा् िाङ्क क नसमेवतकनै अचन्िम परीक्षाफल प्रकाचशि र्एकोसम्मका 
ितना र्एका, 

९. तनयचुिको योनुयिा र आधार (Criteria) नपगेुका व्यचिलाई सि प्राध्यापक (Associate 

Professor) प्रोफेसर िनाउने काम र्एको, 
१०. आ्ना मातनस र्नाय गने प्रव चतीय रिेको, आवश्यकिार्न्दा िकी ्याकल्ती (Faculties) र 

इन्सिकलसतर (Instructors) राचखएको, जनस्वास््य (Public Health) र सामदुावयक चचवकत्सा 
(Community Medicine) मा यस्िो रे्वतएको, 
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११. प्रतिष् ठानले उपलध ध गराउनपुने ररसचय रस्ान्त (Research Grant) र कपोरेत फण्ड (Corporate 

Fund) उपलध ध िनु नसकेको,  

१२. उल्ले्य सां्याका प्राध्यापक िथा वररष् ठ चशक्षकिरूमा आफूलाई िोवकएको पूणय शैचक्षक समय  

अनसुार नपकाउने र प्रयोगात्मक कक्षामा नजाने प्रव चतीय रिेको,  

१३. एउता कक्षा कोठामा १०० जनासम्म ववयाराथी रा् ने गररएको, 
१४. ववयाराथीका लातग अतनवायय रिेको Skill Laboratory समेि नर्एको, 
१५. ववर्ागीय प्रमखु िथा मेतडतसन ् याकल्तीको जानकारी िेगर Internal Medicine Department 

तुक्र्याएर स्नािकोतीयर ििको पठनपाठन प्रर्ाववि पाररएको, 
१६. पठनपाठनका लातग आवश्यक पने न्यूनिम साधन ्ोि नर्एको, उदािरणका लातग  डेण्तल 

चेयर परुानो र जीणय र्एको िथा प्रयोगशालामा पयाय् ि र गणुस्िरीय सामरस्ीको अर्ाव रिेको, 
१७. पसु्िकालयका रिेका पाठ्यसामरस्ी ्यादै परुाना र्एका, र 

१८. इन्तरनेत सेवा कमजोर रिेकोले अनलाइन जनयल (Online Journal) को अध्ययन गनय समस्या 
र्एको, िाविरिात इन्तरनेत सेवा खररद गनय िाध्य िनाइएको। 

(ि) स्वास््य क्षते्र 
१. िविरङ्क ग (ओपीडी) क्षमिा प्रतिददन १,००० तिरामीको र्ए पतन ३००० सम्मलाई सेवा 

ददनपुने िुँदा सेवाको गणुस्िरीयिा कायम िनु नसकेको, 
२. डाइलातसस र्वन ितनसकेको र मेशीन अगातड नै खररद गररसवकएको र्ए पतन ररर्सय अस्मोतसस 

(Reverse Osmosis) जस्िो सामान्य प्रणालीको व्यवस्था नगरी मेशीन प्रयोगमा नल्याइएको, 
३. प्रयोगशाला वकत र ररएजेण्तको अर्ावमा Urea, Lipid profile जस्िा सामान्य परीक्षण समेि 

अवयोधिक िनेु गरेको, 
४. नेपाल सरकारले १०० शय्या र्एका अस्पिालले अतनवायय रूपमा आ्नै फामेसी सेवा सञ् चालन 

गनय ददएको तनदेशनको पालना नर्एको, आ्नै फमायस्यवुतकल सञ् चालन गनयका लातग मोरङमा 
उपलध ध जमीनको उपयोग नगरी तनजी के्षत्रको फामेसीसँगको साँठगाँठमा आ् नो फामेसी 
सञ् चालनमा उदासीनिा देखाइएको, 

५. नेपाल सरकारको प्राथतमकिाप्रा् ि आमा सरुक्षा काययक्रम सञ् चालन नगरी तिरामीसगँ चको 
शलु्क उठाउने गररएको, 

६. स्वास््य तिमा काययक्रम अन्िगयि तिरामीलाई औषतध उपलध ध गराउने नगररएको, 
७. सीतमि सां्यामा मात्र ICU Bed रिेकाले गदाय जवतल अवस्थाका तिरामीलाई अन्यत्र रेफर 

गनुय परररिेको, 
८. डाइलातसस सेवा ववस्िार गनय र्वन तनमायण िथा मेशीन खररद समेि र्एकोमा िालसम्म सेवा 

ववस्िार नर्एको, 
९. उपलध ध साधन्ोिमध्ये कतिपय चचवकत्सक य उपकरण प्रयोगवविीन रा् ने गररएको,  
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१०. प्रयोगशाला परीक्षणमा कमसल वकत प्रयोग गने गररएको, िायो्सी प्रतिवेदन आउन मविनक 
लानुने गरेको,  

११. कोतर्डको समयमा FNAC जस्िो सामान्य परीक्षण पतन नर्एको, 
१२. अल्िकलासाउण्डमा तिरामीले पालो पाउन मविना ददनसम्म कुनुयपने अवस्था रिेको, 
१३. ववशेषज्ञ चचवकत्सकलाई चशक्षण िथा अस्पिाल सेवामा तनयचुि नददने र ववशेषज्ञिा नपगेुका 

आ्ना मान्छेलाई थप सवुवधा ददएर रा् ने गररएको, 
१४. अस्पिालजन्य फोिोर व्यवस्थापन स्वास््यसम्िन्धी न्यूनिम मापदण्ड अनसुार नर्एको,  

१५. सङ्क क्रमण रोकथाम िथा तनयन्त्रण सतमति प्रशासनको प्राथतमकिामा नरिेको। 

(ङ) खररद प्रवक्रयासगँ सम्िचन्धि ववषय 
१. प्रतिष् ठानको आ् नो खररद ववतनयमावली नर्एको, खररद योजना ियार पाने पधिकति नरिेको, 

तनयम काननुववपरीि खररद िनेु गरेको, पदातधकारीिीचको वैमनस्यिा िनुमुा खररदकै ववषय 
मु् य रिेको, 

२. CT Scan र MRI मेशीन, High Dependency Unit (HDU) िथा फामेसीसम्िन्धी खररदमा 
ठूलो अतनयतमििा र्एको, MRI मेशीनको अर्ावमा यसको लातग िनकेो र्वन प्रयोगिीन 
अवस्थामा रिेको, 

३. िजार मूल्यर्न्दा कैयक गणुा मँिगो मूल्यमा इन्तरनते खररद िथा खररद सम्झौिा नवीकरण 
गररएको, 

४. उपचारसँग सम्िचन्धि Ambu Mask िजार मूल्यर्न्दा दशक गणुा मिँगोमा खररद गररएको र 
प्रश् न उठाउँदा सम्िचन्धि ववर्ागमा िी सामरस्ीिरूको आपूतिय नै रोवकने गरेको, उदािरणका 
लातग िीस िजार योपैयाँ पने सामरस्ी सोझै खररदको नाममा पाँच लाख योपैयाँसम्ममा खररद गने 
गररएको, 

५. शैचक्षक गतिववतधमा केचन्द्र ि िनुपुनेमा पदातधकारीिरू र केिी पूवय पदातधकारीिरू समेिको 
ध्यान खररद िथा यसिात प्रा् ि िनेुको लार्मा केचन्द्र ि र्ई शैचक्षक सयालेण्डर र पठनपाठनको 
वािावरण तिरस्दैँ गएको, र 

६. खररद काययमा सांलनुन कमयचारी र व्यापारीको ठूलो र् याकेतले काम गरररिेको। 

(च) समरस् व्यवस्थापनका सम्िन्धमा 
प्रशासतनक समस्या 
१. लामो समयदेचख प्रतिष् ठानको सांगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण नर्एको, िालसालै मात्र नेपाल 

प्रशासतनक प्रचशक्षण प्रतिष् ठानसँग सम्झौिा गरी यस्िो सवेक्षण शयुो गररएको, 
२. प्रतिष् ठानको दरिन्दी स्वीक ि नर्एको र प्रके्षपण पतन नगररएको,  
३. पदातधकारीिीचको आपसी िेमेल र वैमनस्यिाले गदाय प्रशासतनक के्षत्र अस्िव्यस्ि र्एको र 

प्रतिष् ठानको तसङ्क गो प्रणाली अनशुासनिीन िन्दै गएको, 
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४. एक वषयमा ४८ करोड योपैयाँसम्मको िेयोज ुदेचखने गरेको र वावषयक २२० करोड योपैयाँको 
िजेतमा चाल ुखचय ७० प्रतिशि सम्म रिेको, 

५. िायोमेतडकल (Bio Medical) ववधाको योनुयिा र उपातध नर्एको इलेसिकलोतनक इञ् जीतनयरलाई 
इलेसिकलोमेड (Electro Med) शाखा प्रमखुको चजम्मा ददइएको र िायोमेतडकलसँग सम्िचन्धि 
सिै वक्रयाकलाप सञ् चालन र तनयन्त्रण गनय लगाइएको,  

६. चचवकत्सक िथा कमयचारीको िकुवा र व चतीय ववकास रोवकएको, 
७. प्रचतलि िलिस्केल अनसुार िकेको िलि उपलध ध िनु नसकेको, र  

८. ववर्ागीय प्रमखु र प्रशासनको समन्वयको अर्ावले गदाय कोतर्ड र्तीया समेि उपलध ध िनु 
नसकेको। 

आवाससगँ सम्िचन्धि समस्या 
१. आवास सञ् चालनसम्िन्धी काययववतध वा तनदेचशका नर्एको, 
२. छात्रावास िथा कमयचारी आवास र्वनमा पानी चवुिने गरेको र आवतधक ममयिसम्र्ार नर्एको, 
३. करारका नतसयङ्ग स्ताफलाई आवास उपलध ध नर्एको िर सांस्थािाविरका व्यचि समेिले आवास 

पाएको 
४. ववयाराथी र जतुनयर रेचजडेन्त एउतै छात्रावासमा रा् ने गररएको, ववयाराथीको शलु्कमा नै गारे्र 

मातसक दईु िजार योपैयाँ छात्रावास शलु्क तलने गररएको, जतुनयर रेचजडेण्तिात आवास शलु्क 
तलन नपाउने तनयम र्एपतन िोस्तेलको ववषयमा तनयम मौन रिेको कमजोरी समाई प्रति मविना 
चार िजार योपैयाँसम्म असूल गने गररएको, 

५. स-साना धारा ितीयी ममयिजस्िा कायय पतन निनेु गरेको, र 

६. तिजलुीको मिसलु प्रति यतुनत यो. १९ असूल गने गररएको। 

अतनयतमििा िथा ववचौतलया सम्िन्धी समस्या 
१. प्रतिष् ठानसँग र्एको तसती स्सयान मेशीन प्रयोग नगररकन िताइएको िर सावयजतनक-तनजी 

साझेदारी र्नी सनो २०११ िात तनजी क्षेत्रको मेशीनिात सेवा सञ् चालन गररएको, यसका 
लातग अस्पिालले तनजी के्षत्रलाई सिै सवुवधा उपलध ध गराउँदा पतन तनजी के्षत्रले तसती स्सयान 
शलु्कको ६५ प्रतिशि विस्सा आफूसँग राखी ३५ प्रतिशि मात्र अस्पिाललाई उपलध ध गराउने 
गरी सम्झौिा र्एको,  

२. नेपाल सरकारिात तिरामीलाई िरमै डाइलातसस गनय तमल्ने गरी आवश्यक पने CAPD Fluid 

उपलध ध गराउने व्यवस्था र्एकोमा प्रतिष् ठानले त्यस्िो उपचार सामरस्ी उपलध ध नगराई नेपाल 
सरकारिात र्िुानी तलएको,  

३. अचससजन ् लाण्तको क्षमिा अस्पिालका लातग पयाय् ि र्तनए िापतन यसको कमजोर गणुस्िरका 
कारण कोतर्डका तिरामी धेरैले ्यान गमुाउन ुपरेको, अचससजन ्लाण्त पूणय क्षमिामा नचलाई 
िजारिात अचससजन तसतलण्डर खररद गरी उपचारमा प्रयोग गने गररएको,  
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४. मेतडकल स्तोरको अतडत नर्एको र ि्याङ्क क पतन नतमलेको, तमलोमिोमा स्तोर दाचखला िनेु 
गरेको, स्तोरले स्लायरको तमलोमिोमा म्याद गचुिन ुअगातड सामान वफिाय गनुयपनेमा सो गने 
नगरेको, खचय र्एर जाने (Consumable) सामरस्ीको मौ्दाि सवकन ुअगावै समयमा खररद 
शाखालाई जानकारी गराउने नगररएको,  

५. परीक्षणका लातग पयाय् ि सवुवधा निुँदा अन्य अस्पिालमा रेफर गने प्रचलन व्या् ि रिेको, 
पदातधकारी र सम्िचन्धि कमयचारीको तमलोमिोमा मेशीन उपकरण तिगाने र प्रयोगशालामा 
आवश्यक ररएजेण्त नरा् ने जस्िा क तत्रम अर्ावको प्रणाली ववकास गररएको,  

६. अस्पिाल फामेसी पूणय क्षमिामा नचलेको र त्यिाँ तमति नािेका करोडकका औषतध थन्सयाएर 
राचखएको, 

७. CSSD/Laundry जस्िा सेवाका लातग आवश्यक उपकरण ववतरस्एको धेरै समय र्इससदा पतन 
ममयि नगरी राचखएको, र 

८. प्रतिष् ठान िािातर्त्र KID-Z नामक स्कूललाई करोडकको जनुगा र र्वन िथा आवास समेि 
मातसक १४ िजार योपैयाँ र्ाडा तलने गरी तिना प्रतिस्पधाय उपलध ध गराइएको। 

2.2 सरोकारवालासँगको छलफलमा प्रा् ि सझुाविरू 
१. सांस्थालाई लक्ष्यअनरुूप अगातड िकाउन राचष् िकलय चचवकत्सा चशक्षा ऐनमा वी.पी. कोइराला स्वास््य 

ववज्ञान प्रतिष् ठान जस्िा आवासीय सांस्थाका लातग ववशेष व्यवस्था िनुपुने, 

२. प्रतिष् ठानको आगामी २५ वषयको रणनीतिक योजना िनाई कायायन्वयन िनुपुने, 

३. उपकुलपति लगायिका पदातधकारी तनयचुिको वस्िगुि मापदण्ड िनाई काययसम्पादन सम्झौिा 
समेि गरी तनयचुि र समय समयमा कामको समीक्षा गरी मूल्याङ्क कन िनुपुने, 

४. पदातधकारी, ववर्ागीय प्रमखु र प्रतिष् ठानतर्त्रका ववतर्न् न तनकायका प्रमखुिरू तनयिु गने 
मापदण्ड वस्िगुि र पारदशी िनुपुने,  

५. पदातधकारी िथा प्राध्यापकको Academic Credentials िथा पदातधकारी, प्राध्यापक िथा 
कमयचारीको आचारसांवििा र सञ्चालक पररषद् एवां काययकाररणी सतमतिका िैठकका तनणययिरू 
प्रतिष् ठानको वेिसाइतमा रा् न अतनवायय गने, 

६. तनयमावलीको र्ावनाअनरुूप मित्वपूणय ववषयमा काययकाररणी सतमतििात तनणयय र्एपतछ मात्र 
कायायन्वयन िनुपुने,  

७. उपकुलपतिको असीतमि अतधकार कतौति गररनपुने र उपकुलपतििात काययकाररणी सतमतििात 
पतछ अनमुोदन गने गरी िनेु तनणययका ववषयिरू पररर्ावषि िनुपुने,  

८. रचजष् िकलारजस्िो प्रशासतनक पदमा चचवकत्सकलाई तनयिु गनय निनेु, 

९. चेक एण्ड ध यालेन्स (Check and Balance) को अवधारणा अनरुूप अतधकारको ववन्यास िनुपुने, 

१०. पूवय सचचव श्री केदार ििादरु अतधकारी प्रतिवेदन कायायन्वयन िनुपुने, 
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११. अस्पिालले आ्नै फमायस्यवुतकल्स सञ् चालन गरी सस्िो दरमा औषतध उपलध ध गराउनससन े
िुँदा साववकको योजना अनरुूप सवुणय फमायस्यवुतकल्स सञ् चालन गनुयपने,  

१२. िेतथति र भ्रष् ताचारको तनष्पक्ष छानतिन िनुपुने, 

१३. चारै जना पदातधकारीलाई पदमिु गररन ुपने र वस्िगुि मापदण्डका आधारमा इमान्दार एवां 
सक्षम पदातधकारी तनयिु िनुपुने, 

१४. मन्त्रालयले केिी समयका लातग प्रशासन, खररद र आतथयक कारोिार िेनय पदातधकारी पठाई 
प्रशासतनक तथति िसाल्ने र आतथयक िथा खररद काययलाई व्यवचस्थि र तनयमिधिक िनाउनपुने, 

१५. आतथयक कारोिार िनु ेववर्ाग िथा शाखाको कामिीच सन्िलुन र तनयन्त्रण कायम िनुे िथा 
अतनयतमििा थािा िनेु गरी Integrated software माफय िो काम िनुपुने, 

१६. केिी खािा उपकुलपतििात र केिी रचजष् िकलारिात सञ् चालन िनेु ववयारमान अभ्यास िन्द गरी 
एकवन्ार खािा सञ् चालन पधिकतिअनरुूप खािा सञ् चालन िनुपुने,  

१७. शैचक्षक सामरस्ीको तनरन्िर उपलध धिाका साथै शैचक्षक वािावरण िनाइरा् न वावषयक 
कायययोजना िनाई कायायन्वयन गनुयपने, 

१८. र्ौतिक पूवायधार िथा अन्य सवुवधा (Utilities) को आवतधक ममयिको कायययोजना िनाई काम 
िनुपुने, 

१९. द्र िु र र्रपदो इन्तरनेत सेवाको व्यवस्था िनुपुने, 

२०. अस्पिालजन्य फोिोर व्यवस्थापनका के्षत्रमा कायय गने सांस्थािरूको समेि सियोग तलई 
फोिरमैलाको व्यवस्थापन गने, र 

२१. मोरङको सनु्दर िरैंचामा रिेको प्रतिष् ठानको जनुगामा सयोवा रोग अस्पिाल अस्पिाल तनणयय 
खारेज गरी धरानमै सो अस्पिाल सञ् चालन गनुयपने। 

2.3 पतत्रका िथा अन्य माध्यमिात प्रा् ि तलचखि िथा श्रव्यदृश्य सामरस्ीिरू 
१. कोतर्ड-१९ सम्िन्धी HDU खररदमा र्एको अतनयतमििाको श्रव्य (Audio) सामरस्ी प्रा् ि 

र्एको जसमा एउतै खररदलाई तुक्र्याएर १२ वतासम्म ्याकेज िनाई खररद गररएको र 
अतनयतमििा र्एको उल्लेख गररएको¸(यो ववषय काययदलले स्थलगि रूपमा गरेको कागजािको 
अध्ययनिात पतन पचुष् त र्एको छ) 

२. प्रा् ि अको श्रव्य सामरस्ीमा उपकुलपतििात तनयमावली ववपरीि िकी सङ्क ्यामा सल्लािकार, 

स्वक य सचचव िथा सवारी चालक राखी वावषयक यो. १ करोडर्न्दा िकी व्ययर्ार थपेको, 
अनावश्यक रूपमा िारम्िार काठमाडक जाने गरेको, सवारी चालकलाई समेि िवाई र्ाडा 
उपलध ध गराई काठमाडक लैजान ेगरेको जस्िा आतथयक दरुूपयोग र फजलुखची गने गरेको 
आरोप लगाइएको,  

३. पदातधकारी मात्र नर्ई प्रतिष् ठानको वियमान अवस्थासँग असन्िषु् त ववर्ागीय प्रमखु र 
्याकल्तीमध्ये केिीका सम्िन्धमा समेि आचरणसम्िन्धी प्रश् न उठेको, उदािरणका लातग 
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प्रतिष् ठानका केिी प्राध्यापक िथा चशक्षकले तिना अनसुन्धान अन्िरायचष् िकलय जनयलमा 
अनसुन्धानमूलक रचना प्रकाचशि गरेको र सो रचना िौवधिकक चोरी (Plagiarism) र्एको र्नी 
ववर्ाग ववशेषिात आतधकाररक धारणा राचखएको कागजािको छायापँ्रति उपलध ध र्एको, यस 
सम्िन्धमा उच्च अदालिमा दायर मदु्दाको प्रति पतन प्रा् ि र्एको, र 

४. कमयचारीिरू राजनीतिक पातीको पदातधकारीका लातग तनवायचनमा उम्मेदवार र्एको सामरस्ी 
प्रा् ि र्एको। 

2.4 अन्य प्रतिवेदनिरूको कायायन्वयन 
2.4.1  वी.पी. कोइराला स्वास््य तिज्ञान प्रतिष् ठान, धरानको छानतिन सम्िन्धी काययदलको  

प्रतिवेदन, २०७५ 
प्रतिष् ठानको मूल समस्या खररद र यसिात तसचजयि वववादिात खडा र्एको पाइएको छ। खररदसम्िन्धी 
अतनयतमििाको छानतिन गरी सधुारका लातग नेपाल सरकारका पूवय सचचव श्री केदार ििादरु अतधकारी 
सांयोजकत्वको सतमतिले वव. सां. २०७५ र्ाद्र मा ददएका सझुाविरूमध्ये अतधकाांश सझुाव िालसम्म 
कायायन्वयन र्एको पाइएन। सो सतमतिवन्ारा प्रतिष् ठानले दीियकालीन योजना ियार गरी सञ् चालक पररषद् िात 
स्वीक ि गराई सो आधारमा पूवायधार ववकास लगायिका कामिरू गनय उपयिु िनुे, आ्नो आतथयक प्रशासन 
ववतनयमावली सावयजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनयमावली २०६४ को प्रावधान अनकूुल िनु े गरी 
सांशोधन गने, काययसतमतिको तसफाररसमा सञ् चालक पररषद् िात दरिन्दी स्वीक ि गराउने, अस्पिालसम्िन्धी 
सिै प्रकारका सेवािरू चौिीसै िण्ता उपलध ध गराउने, अस्पिालमा आएका तिरामी िाविर पठाउने काययलाई 
पूणय रूपमा िन्द गने, प्रतिष् ठानले आ्नो जनुगा, र्वन, उपकरण लगायिको यथाथय मूल्याङ्क कन गरी 
वासलािमा प्रतितिचम्िि गनुयपने, आ्नो िालको सांरचना, राजस्व दर, सेवा, सवुवधा लगायिको ववषयमा 
पनुरावलोकन गने, औषधी खररद गदाय पररमाण खलुा राखी िोलपत्रको माध्यमिात िषयर्ररका लातग दररेत 
माग गरी खररद गने, आवास सवुवधाको वविरण तनचश् चि मापदण्डका आधारमा गने गरी ियार गने, र 
पररषद्को िैठक तनयतमि रूपमा िस्न े व्यवस्था िनुपुने लगायिका सझुाविरू ददइएको तथयो। िी 
सझुाविरूको ववषयमा प्रतिष् ठानमा कुनै पतन छलफल र्एको वा कायायन्वयनका लातग प्रयास र्एको िचुझएन। 
सो सतमतिका कायायन्वयन नर्एका प्रमखु सझुाविरू िसस सां्या १ मा उल्लेख गररएका छनो। 
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a. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

िसस सङ्क ्या १: वी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान, धरानको छानतिन सम्िन्धी काययदलको प्रतिवेदन, 

२०७५ का कायायन्वयन िनु िाकँ  प्रमखु सझुाविरू 

१. प्रतिष् ठानले िालसम्म रणनैतिक योजनातिना वावषयक िजेत िथा काययक्रमको आधारमा काम कारवािी गने 
गरेको पाइयो। यसले लगानीको आवश्यकिा अनरुूप प्राथतमक करण िनु नसकेकाले प्रतिष् ठानले दीियकालीन 
योजना ियार गरी सञ् चालक पररषद् िात स्वीक ि गराई सो आधारमा पूवायधार ववकास लगायिका कामिरू 
गनय उपयिु िनुे देचखन्छ। 

२. प्रतिष् ठानले आ्नो आतथयक प्रशासन ववतनयमावली लामो समयदेचख सावयजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा 
तनयमावली २०६४ को प्रावधान अनकुुल िनुे गरी सांशोधन नगरेकोले ित्कालै पदातधकारीगि रूपमा 
अतधकारको स्पष् त िाँडफाँत गरी आतथयक प्रशासन ववतनयमावली िजुयमा गरी सञ् चालक पररषद् िात स्वीक ि 
गराई लाग ुगनुयपने देचखन्छ। 

३. प्रतिष् ठानको अयारावतधक स्वीक ि सांगठन सांरचना उपलव्ध िनु सकेन। पररषद् िात स्वीक ि नीतिअनरुूप िजेत 
व्यवस्था गरी चशक्षक िथा कमयचारीको दरिन्दी स जना गने काययकारी सतमतिको अतधकार र्एपतन सञ् चालक 
पररषद् िात स्वीक ि र्एको नीति उपलध ध र्एन। िसथय, वी.वप कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठानको 
तनयमावली, २०५५ को तनयम ४.१ को उपतनयम (११) मा सांशोधन गरी दरिन्दी स्वीक ि गदाय 
काययसतमतिको तसफाररसमा सञ् चालक पररषद् िात स्वीक ि िनुे व्यवस्था गनय उपयिु िनुे देचखन्छ। 

४. प्रतिष् ठानले प्रदान गने अस्पिालसम्िन्धी सिै प्रकारका सेवािरू (आकचस्मक सेवा, िविरङ्क ग सेवा, अन्िरङ्क ग 
सेवा, तनदान सेवा, शल्यवक्रया सेवा, आदद) अववचच्छन् न रूपमा चौिीसै िण्ता उपलध ध गराउने सतुनचश् चि िनुे 
गरी व्यवस्थापक य प्रवन्ध तमलाउन ु पनेछ। अस्पिाल तर्त्र आएका तिरामीको परीक्षणसम्िन्धी सेवािरू 
नर्एको र्नी िाविर पठाउने काययलाई पूणय रूपमा िन्द गनुयपदयछ। 

५. प्रतिष् ठानले आ्नो जनुगा, र्वन, उपकरण लगायिको यथाथय मूल्याङ्क कन गरी वासलािमा प्रतितिचम्िि गनुयपने 
देचखन्छ। 

६. प्रतिष् ठानको आ्नो आम्दानीले सञ् चालन खचय धान् न ससने देचखएन। नेपाल सरकारिात प्रा् ि अनदुानलाई 
िताउने िो र्ने प्रतिष् ठानको कूल आयर्न्दा व्यय िकी र्एको देचखन्छ। पूवायधार ववकासमा प्रतिष् ठानको 
आन्िररक आय समेि लगानी गनयससने गरी प्रतिष् ठानको आय व्यय सञ् चालन गनुयपने देचखन्छ। यसका लातग 
प्रतिष् ठानको िालको सांरचना, राजस्व दर, सेवा, सवुवधा लगायिको ववषयमा पनुरावलोकन जरूरी छ।  

७. प्रतिष् ठानको लातग आवश्यक पने औषधी खररद गदाय पररमाण खलुा राखी िोलपत्रको माध्यमिात िषयर्ररका 
लातग दररेत माग गरी खररद गने व्यवस्था गरेमा पतके िोलपत्र गनुय नपने र्ई औषधी आपूतिय व्यवस्थामा 
सधुार िनुे देचखन्छ। नयाँ आतथयक िषय शयुो िनु ुअगावै यस्िो ठेस का व्यवस्था तमलाउनपुनेछ। 

८. प्रतिष् ठानमा चौिीसै िण्ता खट्नपुने प्राववतधक कमयचारीिरूले आवास सवुवधा नपाएको र केिी व्यापारीिरू, 

पूवय कमयचारीिरू र ठेकेदारले समेि आवास र्वन उपयोग गरररिेको देचखन्छ। आवास वविरण गदाय तनचश् चि 
मापदण्ड िनाई सोिी आधारिात वविरण गनुयपदयछ। 

९. सञ् चालक पररषद्को िैठक प्रतिष् ठान ऐनको दफा ८ िमोचजम कम्िीमा वषयको २ पतक िस्नपुनेमा सो 
अनरुूप िैठक र्एको पाइएन। िसथय पररषद्को िैठक तनयतमि रूपमा िस्ने व्यवस्था िनुपुने देचखन्छ। 
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2.4.2  आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७ जेठ 
१. तमति २०७६/०४/०१ देचख २०७६/१२/२७ सम्मको आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सावयजतनक 

खररदका सम्िन्धमा उजागर गरेका ववषयिरूको साराांश तनम्नानसुार छ:- 

(क) उपकरणिरूको प्राववतधक स्पेतसवफकेशन अन्िरायचष् िकलय मापदण्ड अनसुार नर्एको,  

(ख) आपूतियकिायिात लागि अनमुानका लातग उपलध ध गराइएको दररेत र िोलपत्रको प्रवक्रयामा 
प्रस्िाव गररएको दररेतका िीच उच्च अन्िर रिेको, लागि अनमुानको विसाि सिी रूपमा 
नगररएको जस्िा कारणिरूिात लागि अनमुान ववश् वसनीय नर्एको, 

(ग) स्वीक ि आपूतियकिायसँग दररेत नमागी असम्िचन्धि आपूतियकिायसँग माग गररएको, िीन वा िकी 
आपूतियकिायिात दररेत नमातगएको, लागि अनमुानका लातग र प्रस्िावमा आपूतियकिायिरूिात उल्लेख 
गररएको दररेतिीच धेरै फरक रिेको जस्िा कारणले अस्वार्ाववक रूपमा लागि अनमुान िकाउने 
िथा तमलोमिो कायम गने सम्र्ावना देचखएको, 

(ि) स्वाथय िाचझने गरी एक आपसमा सम्िचन्धि कम्पनीिरू िोलपत्रको प्रवक्रयमा सिर्ागी र्एका, 
पनु: िोलपत्र आह् वान गदायको अवस्थामा Sample को Evaluation/Test Report सांलनुन 
नगररएको,  

(ङ) प्राववतधक मूल्याङ्क कन सतमतिमा तनयन्त्रणको अर्ाव रिेको,  

(च) सञ् चालकिरू दोिोररई स्वाथय िाचझएका कम्पनीिरू क्रमश: गगय इम्पेसस, मेतडपोइन्त इन्तरनेशल 
प्रा. तल. र गगय डेण्तल प्रा. तल. रिेका र िी कम्पनीिरूले अस्पिाल सामरस्ी (उदािरणका लातग 
नुलोभ्स) को एउतै िोलपत्रमा प्रतिस्पधाय गरेको र यसमा गगय इम्पेससले ठेस का प्रा् ि गरेको 
पाइयो, र 

(छ) आपूतियकिायिात आपूतिय र्एका वस्ििुरूको गणुस्िर िोकेिमोचजम नपाइएको,  

(ज) स्तोरमा मौ्दाि िुँदा िुँदै थप खररद गरेको, जसले गदाय आवश्यक सामान खररदका लातग रकम 
ध लक र्एको देखाएको। 

मातथका िुदँािरूिात सावयजतनक खररदका सिै चरणिरूमा समस्या रिेको देचखन्छ। यस आन्िररक 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सावयजतनक खररदका सम्िन्धमा देखाएका Issues का आधारमा प्राववतधक 
स्पेतसवफकेशन ियार गने सम्िचन्धि शाखा, लागि अनमुान ियार गरी खररद कायय सम्पन् न गने खररद 
शाखा, िोलपत्रको मूल्याङ्क कन गरी तसफाररस गने मूल्याङ्क कन सतमति, सामान प्रा् ि र्ए पश् चािो 
गररन ेPDI (Post Delivery Inspection) Test लगायि खररदका सिै चरण िथा तनणययका प्रवक्रयामा 
सांलनुन िनु ेपदातधकारी/कमयचारीिरूको क्षमिामा प्रश् न उ्न जान्छ।  

२. िुदँा नां. १ मा उचल्लचखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रा् ि रै्सकेपश् चािो प्रतिष् ठानले प्रतिवेदनले औांल्याएका 
कमजोरीिरू समाधान गनय ठोस रूपमा कुनै कदम चालेको पाइएन। त्यस पतछका ददनिरूमा समेि 
सोिी प्रकारका कमजोरीिरू दोिोररएको देचखन्छ। स्वाथय िाचझएको कम्पनी तसफाररस गने मूल्याङ्क कन 
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सतमति िथा सम्झौिाको तनणयय गने चजम्मेवार व्यचििरूलाई कारवािीको दायरामा ल्याउने िथा यस्िा 
अतनयतमििा र्ववष्यमा दोिोररन नददनेिफय  कुनै काम र्एको पाइएन।  

३. आन्िररक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, २०७७ जेठले खररदको लागि अनमुान ियार गदाय  गम्र्ीर त्रवुत 
र्एको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा एउतै फमयिात लागि अनमुान प्रयोजनका लातग प्रा् ि कोतेशन र 
िोलपत्रमा किोल गरेको रकमिीच िलको िातलकािमोचजम ठूलो फरक रिेको औांल्याइएको छ। 

क्र.सां. सामरस्ीको नाम फमयको नाम लागि अनमुानका 
लातग प्रा् ि रकम 
(यो.) 

सोिी फमयिात 
िोलपत्रमा उल्लेचखि 
रकम (यो.) 

१ कम््यतुर स्पेयसय मचल्ततेक स्लायर ९०,२९,०५० ५४,००,३९० 

२ वप्रचन्तङ्ग मेतेररयल अपशु्री इन्तरप्राईजेज अफसेत 
प्रसे 

१,८१,४८,०५० १,१४,६६,६३४ 

धरान वप्रचन्तङ्ग प्रसे १,८१,९९,३५० १,३०,११,९५० 

३ ल्याि केतमकल्स जयश्री श्याम तेतडङ्ग कन्सनय ६२,४७,४६३ ३९,९४,२७८ 

४ अस्पिाल उपकरण 
(खोके तर्जअुल तसस्तम) 

ररचेल इन्तरनेशनल २,८७,६६,५४१ १,७८,६६,३६५ 

५ नुलास वेयर आईतम जयश्री श्याम तेतडङ्ग कन्सनय ३८,५८,५७५ २४,५१,५८० 

६ डेण्तल ईन्सट्रुमेण्तसो चखलङु्ग कातलका स्लायसय एण्ड 
जनरल िेकलतडङ्ग प्रा तल 

५६,५६,४०० ३१,७५,७६२ 

 

2.4.3  मिालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४/७५ र २०७५/७६ को कायायन्वयन चस्थति 

आतथयक वषय  २०७४/७५ र २०७५/७६ मा प्रतिष् ठानसँग सम्िचन्धि आय िथा व्ययको अचन्िम लेखापरीक्षण 
गरी मिालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन क्रमशः २०७६/१२/०३ र २०७६/१२/०४ मा प्रकाचशि र्एको 
छ। काययदलिात अध्ययनका क्रममा प्रतिष् ठानिात यसका मु् य मु् य सझुावको िालसम्म कायायन्वयन 
र्एको पाइएन। प्रतिवेदनका मु् य अांशिरू िसस सां्या २ मा देखाइएको छ।   
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िसस सङ्क ्या २: आव २०७४/७५ मलेप प्रतिवेदन, २०७६/१२/०३ का केिी मु् य अांशिरू 

१. अस्पिालजन्य फोिोरको अचन्िम ववसजयनका लातग प्रयोगमा रिेको इचन्सनेतर मेतसन ् यादै परुानो र जीणय र्एकोले 
त्यिाँिात ववषाि नुयाँस तनसजयन िनुससने सम्र्ाववि जोचखमलाई रोसन उपयिु वैकचल्पक व्यवस्थापन िनुपुछय।1  

२. नेपाल सरकारिात िाल सो प्रतिष् ठानलाई वषेनी ठूलो रकम अनदुान जाने गरेको छ। प्रतिष् ठान आफैं मा स्वायतीय 
सांस्था र्एको िुँदा यसको ददगो सञ् चालनका लातग प्रतिष् ठानको खचय धान् न ससने गरी खचयमा तमिव्यवयिा िथा 
आयमा व वधिक गरी प्रतिष् ठानलाई आत्मतनर्यर िनाउनेिफय  ध्यान ददन ुजरूरी देचखन्छ। 

आतथयक वषय २०७५/७६ मलेप प्रतिवेदन, २०७६/१२/०४ का केिी मु् य अांशिरू 

१. आन्िररक तनयन्त्रण पक्ष सिल िनाई तमिव्ययी रूपमा अतधकिम उपलचध ध िातसल गनेिफय  प्रतिष् ठानले समयमा 
नै ध्यान ददनपुने देचखन्छ। 

२. अतधकारप्रा् ि अतधकारीिात रकमान्िर स्वीक ि नगरी प्रतिष् ठानले ऐन िथा तनयमावलीको व्यवस्था ववपरीि 
आतथयक वषय २०७५/७६ का लातग ववतनयोजनर्न्दा िकी खचय लेचखएको छ। अिः ऐन िथा तनयमावलीको 
व्यवस्था ववपररि खचय र्एको अतनयतमि देचखएको। 

३. प्रतिष् ठानको आम्दानीले मात्र खचय धान् न नसकेको, न्यून पूँजीगि खचय िथा अतधक प्रशासतनक खचय र्ई खचय 
व्यवस्थापन चनुौतिको रूपमा रिेको देचखन्छ। अिः प्रतिष् ठानलाई तमिव्ययी रूपमा आत्मतनर्यर र्ई सञ् चालन 
गनेिफय  ध्यान ददनपुदयछ। 

४. आन्िररक तनयन्त्रण पक्ष सवल िनाई तमिव्ययी रूपमा अतधकिम उपलचध ध िातसल गनेिफय  प्रतिष् ठानले समयमा 
नै ध्यान ददनपुने देचखन्छ।  

५. मेतडकल अतडत : वी.पी कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान तनयमावली, २०५५ मा मेतडकल अतडत गनुयपने 
व्यवस्था छ। सङ्क क्रमणको जोचखमलाई कम गनय, सरसफाइमा ध्यान ददन, सेवामा गणुस्िरीयिा ल्याउन, 
कमयचारीको काययसम्पादनस्िरको मूल्याङ्क कन गनय, लागिको ववश् लेषण गनय, उत्पादन सामरस्ीको ववश् लेषण गनय 
मेतडकल अतडत गनुयपदयछ। प्रतिष् ठानले यस सम्िन्धमा ठोस प्रवक्रया कायायन्वयनमा ल्याएको छैन। रोगको 
पविचान, उपचार प्रवक्रया, अप्रशेन केश, तिरामीको अस्पिाल िसाइ अवतधसम्िन्धी अतर्लेखिरूको परीक्षण गरी 
कमी कमजोरी पविल्याई सधुारात्मक कारिािी गरी गणुस्िरीय सेवा प्रदान गनुयपने िो, िापतन प्रतिष् ठानले 
मेतडकल अतडतको व्यवस्था गरेको छैन। प्रतिष् ठानको मेतडकल रेकडयको प्रयोग सामान्य केशको लातग िनुे 
गरेको छ। मेतडकल रेकडयलाई प्रतिष् ठानको योजना, ववस्िार एव ँअध्ययन र अनसुन्धानको लातग प्रयोग गने 
गररएको छैन। अिः तनयमावली िमोचजम मेतडकल अतडत गरी अस्पिालको सेवा प्रवािको कमी कमजोरीमा 
सधुार गनुयपने देचखन्छ। 

६. ि ििो गयुोयोजना :  वव.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठानले दीियकालीन नीति, रणनीति, गयुोयोजना, सांस्थागि 
काययक्रम ियार गरेको पाइएन। यसरी सांस्थागि Vision र Mission पूरा गनय रणनीतिक योजनािरू ियार 
गनुयपनेमा गरेको पाइएन। प्रतिष् ठानिात प्रा् ि सूचनामा एकेडेतमक िफय  केिी ववषयिरूमा लक्ष्य िोवकएको 
देचखए पतन समरस् प्रतिष् ठानको र्ौतिक, शैचक्षक, स्वास््य सेवाप्रवाि, कमयचारी व्यवस्थापन आन्िररक िथा वाह्य 
सम्िन्ध, आन्िररक िथा िाह्य ्ोि पररचालनलगायिका ववषयमा दीियकालीन रणनीतिक योजना ियार गनुयपनेमा 
योजना ियार गरी कायायन्वयनमा ल्याएको पाइएन। 
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2.4.4  प्राध्यापक डा. अनपु चितमरे सांयोजक रिेको प्रतिष्ठानको आवास व्यवस्थापन सतमतिको 
प्रतिवेदन, २०७७ :- 

प्राध्यापक डा. अनपु चितमरे सांयोजक रिेको प्रतिष्ठानको आवास व्यवस्थापन सतमतिले प्रतिष्ठान तर्त्र रिेका 
आवासियोमा गैर कमयचारी िसोिास गरररिेको सम्िन्धमा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसमक्ष २०७७।४।७ गिे 
िझुाएको प्रतिवेदन अनसुार गैरकमयचारीियो ववतर्न्न सांस्था िथा तनजी कम्पनीियोसँग सम्िचन्धि देचखन्छनो । 
यसरी आवास तलई िसोिास गने व्यचिियोसँग सम्िचन्धि सांस्था वा कम्पनी अतधकाांशले प्रतिष्ठानसँग सम्झौिा 
गरेको देचखन्छ । यी मध्ये केिी सम्झौिा गरी िसेको, केिीले पतछ सम्झौिा गरेको, केिीको सम्झौिाको 
म्याद सवकई नवीकरण नर्एको र केिीको सम्झौिाको कागजाि फेला नपरेको िथा केिीले िरर्ाडा र 
ववजलुी मिसलु समेि नतिरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।यसरी प्रतिष्ठानको आवास प्रयोग गनेियोमा ददल्ली 
पचध लक स्कूल, तर्.आई. पी सेसयूररती सतर्यसेज प्रा. तल., सचजयइलेसिकलो मेतडका काठमाडक, केज कन्सल्तेण्त 
काठमाडक, श्याम सनु्दर तनमायण सेवा प्रा. तल., तसमेन्स ईचन्डया, एतलरे्तर सलसुन प्रा.तल., वकड्जी स्कूल, के. 
वत. एम सेसयूररती सतर्यसेज प्रा. तल., काचश्मक इलेचसिकलकल्स, एयरतेक प्रा.तल. (A/c Maintenance), सयावपतल 
इन्तरप्राइजेज काठमाडक र इष्टवेष्ट कन्सनय प्रा.तल. काठमाडक रिेका छनो ।  

2.4.5 वी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान धरानको इन्तरनते सेवाको सधुारसम्िन्धी काययदल 
प्रतिवेदन, २०७७  

प्रतिष् ठानको इन्तरनेत सेवामा िारम्िार आइरिने अवरोधले गदाय चचवकत्सक िथा ववयाराथीलाई अध्यापन िथा 
अध्ययनमा िारम्िार समस्या आउने गरेको सन्दर्यमा चचवकत्सक, जतुनयर रेचजडेण्त, ववयाराथी िथा कमयचारी 
सचम्मतलि अध्ययन काययदलले प्रतिवेदन ददएको देचखन्छ। सो प्रतिवेदनिमोचजम नयाँ इन्तरनेत सेवाका लातग 
िोलपत्र आह् वान र्एको पतन देचखयो। िर सो िोलपत्रका शियिरू कुनै एउता फमयको लातग मात्र योनुय 
र्एको र्नी वववाद उत्पन् न र्एको देचखन्छ र सेवामा सधुार र्एको िचुझँदैन। सो सतमतिले ददएका सझुाविरू 
िसस सङ्क्या ३ मा उल्लेख गररएको छ। 

७. आन्िररक तनयन्त्रण काययववतध र काननुको पालना: प्रतिष् ठानले सम्पादन गने काययिरू तमिव्ययी ,काययदक्षिा र 
प्रर्ावकारी कङ्क गिात सम्पादन गनय, ववतीयीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई ववश् वसनीय िनाउन िथा प्रचतलि काननुिमोचजम 
कायय सम्पादन गनय आ्नो कामको प्रक तिअनसुारको आन्िररक तनयन्त्रण प्रणाली ियार गरी लागू गनुयपदयछ। 
त्यसैगरी कामको प्रक तिअनरुूप तनयन्त्रण िािावरण, जोचखम क्षेत्रको पविचान, सूचनाको आदान प्रदान िथा 
जोचखम तनयन्त्रणका उपायिरूसवििको आन्िररक तनयन्त्रण काययववतध ियार गरी कायायन्वयन िनुपुदयछ। 
प्रतिष् ठानले जोचखम तनयन्त्रणका उपायिरूसवििको आन्िररक तनयन्त्रणको काययववतध ियार गरेको पाइएन। 
आन्िररक तनयन्त्रण काययववतध निुँदा प्रर्ावकारी रूपमा काययसञ् चालन गनय वाधा पनुुने, जोचखम न्यूनीकरण िनु 
नससने, प्रवक्रयागि त्रवुत िनुे, सरकारी ्ोि साधनको विनातमना िनुे, लागि िढ्ने जस्िा अवस्था तसजयना िनुे 
देचखन्छ। अिः प्रतिष् ठानको कायय प्रक ति र उद्दशे्य पूरा गनय आवश्यक पने आन्िररक तनयन्त्रण गने। 
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िसस सङ्क ्या ३:  वी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान धरानको इन्तरनते सेवाको सधुारसम्िन्धी काययदल 

प्रतिवेदन, २०७७ का सझुाविरू 
१. सतुिस ुकेिलु नेत प्रा. तल. सँग र्एको खररद सम्झौिाअनसुारको दररेत िजार मूल्यर्न्दा कैयक गणुा िकी र्एको, 

सम््झौिाका शियिरू उचचि रूपमा पालनान नगरेको, प्रचतलि िजार मूल्यअनसुार समयसमयमा दररेत 
समायोजन नगरेको, सावयजतनक खररद ऐन/तनयमावली ववपरीि प्रतिस्पधायतिना िजार मूल्यर्न्दा कैयक गणुा िकीमा 
सेवा खररद/तिक्र  र्एको र सोअनरुूप सेवा खररद गदाय ववगिमा प्रतिष् ठानलाई करोडक योपैयाँ िाता लागेको 
लगायि सिै कारणले गदाय आवश्यक काननुी प्रवक्रया परु् याई सो कम्पनीसँगको खररद सम्झौिा ियुोन्ि लाग ुिनुे 
गरी र्ङ्क ग गनुयपने। काननुअनसुार सम्र्व िनुे र्एमा िालसम्म जालसाजी गरी प्रतिष् ठानलाई परेको आतथयक िाता 
उि कम्पनीसँग असलु उपर गने। सो कम्पनीलाई सावयजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा 
१(क), (ग) अनसुार कारवािी गनुयपने।   

२. सम्झौिा र्ङ्क ग िनुे प्रवक्रयाको अवतधसम्म यो ररपोतय पेश र्एकै तमति देचख लाग ुिनु ेगरी उि कम्पनीले िकीमा 
नेपाल तेतलकमले िाल उपलध ध गराइरिेको दररेतमा सेवा उपलध ध गराउनपुने।  

३. सावयजतनक खररद ऐन, २०६३ को पररच्छेद-५, दफा ४१ उपदफा १ (ि१) अनसुार एक सावयजतनक सांस्थाले अको 
सावयजतनक सांस्थासँग सोझै खररद सम्झौिा गनय ससन ेउल्लेख र्ए अनसुार प्रतिष् ठानको तनतमतीय आवश्यक इन्तरनेत 

तलज लाइन नेपाल तेतलकमसँग सोझै सम्झौिा गरी खररद गने।  

४. इन्तरनेत तलज लाइन खररद गदाय िजार मूल्यअनसुार वावषयक रूपमा मूल्य समायोजन/पनुरावलोकन गने तनकाय 

िोसनपुने। 

५. प्रतिषठानको िािामा इन्तरनेत सधुारको तनचम्ि िाल रिेको Network को स्िरोन् नति गररनपुने िथा Network 

Management को लातग सोिी ववषयको ववशेषज्ञ प्राववतधक कम््यतुर शाखालाई उपलध ध गराउन उचचि िनुे।  

६. ववयाराथी िथा चशक्षक कमयचारीिरूको िकमा खदु्र ा सेवाको तनचम्ि मातथ उल्लेचखि तनचश् चि शिय पूरा गराई खलुा 
प्रतिस्पधायत्मक िजारको तनचम्ि खलुा गने।  

७. प्रतिष् ठानको इन्तरनेत सेवा िथा आवासीय क्षेत्रको सेवाको गणुस्िर िथा मूल्यको िारे अनगुमन गनयका तनतमतीय िथा 
उपर्ोिािरूको गनुासोको सम्िोधन गनयका तनतमतीय सेवा उपर्ोिािरू (ववयाराथी/चशक्षक/कमयचारी िथा कम््यतुर 

शाखाका प्रतितनतध) सचम्मतलि एक स्थायी प्रक तिको सतमति गठन गरी उि सतमतिले कम्िीमा चौमातसक रूपमा 
सेवाको गणुस्िर र मूल्यका िारे प्रतिवेदन उपर्ोिा िथा प्रतिष् ठानका चजम्मेवार पदातधकारीसमक्ष सावयजतनक गरी 
अतर्लेखीकरण गने व्यवस्था गनुयपने।  

८. प्रतिष् ठानमा अध्ययनरि ववयाराथी र आवासीय चचवकत्सकिरूको िकमा प्रतिष् ठानले नै न्यूनिम शलु्कमा इन्तरनेत 

उपलध ध गराउन ुसिैर्न्दा उतीयम ववकल्प िनु े|  

९. चौिीसै िण्ता र सािै ददन इन्तरनेत सचुायो गनय जनुसकैु समय Costumer service र Maintenance सेवा उपलध ध 

िनुपुने |  
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2.5 समस्याको ववश् लेषण 
2.5.1  नीतिगि िथा काननुी ववषय 
१. वव.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान (सांशोधन सविि) ऐन,२०४९ को दफा ५ मा प्रतिष् ठानको 

उदे्दश्यलाई देिायअनसुार उल्लेख गररएको छ:-  

(क) देशलाई स्वास््य के्षत्रमा आत्मतनर्यर िनाउँदै लगी स्िरीय स्वास््य सेवाको ववकासका लातग 
आवश्यक दक्ष जनशचि ियार गनय िोवकएिमोचजमको योनुयिा प्रा् ि व्यचििरूलाई चचवकत्सा, 
नतसयङ िथा स्वास््य के्षत्रका अन्य ववषयिरूमा प्रमाणपत्र, स्नािक, स्नािकोतीयर िथा 
ववयारावाररतध ििको चशक्षा प्रदान गने, 

(ख) स्िरीय स्वास््य सेवा प्रदान गने, स्वास््यसम्िन्धी ववतर्न् न िालीम प्रदान गने र अन्य स्वास््य 
सांस्थािरूलाई परामशय ददने र तलने, 

(ग) स्वास््यको के्षत्रमा आवश्यक अनसुन्धान गने, 
(ि) सङ्क क्रामक र िकलवपकल रोगिरूको अनसुन्धान र उपचारको व्यवस्था गरी यी ववषयिरूमा 

राचष् िकलयस्िरको एउता उत्क ष् त केन्द्र  स्थापना गने, र 
(ङ) स्वास््य के्षत्रमा मानवीय ्ोिको ववकास िथा स्वास््य ववज्ञानका चशक्षकिरूको िालीमका 

लातग राचष् िकलय ्ोि केन्द्र िरूमध्ये एकको रूपमा काम गने। 

२. सोिी ऐनको दफा ११ ख. मा कुलपतििात सिकुलपतिको अध्यक्षिामा अन्य दईुजना सदस्य रिने 
गरी गठन गरेको सतमतिको तसफाररसमा कुलपतििात उपकुलपतिको तनयचुि िनेु, तनज प्रतिष् ठानको 
पूरा समय काम गने काययकारी प्रमखु िनेु, तनजको पदावतध पाँच वषयको िनेु र पदावतध थप िनुससने, 

तनजको काम, कियव्य, अतधकार, पाररश्रतमक र सेवाको शिय िथा सवुवधा उि ऐन अन्िगयि िन् ने 
तनयमावलीमा िोवकए (तनधायरण गररए) िमोचजम िनेु व्यवस्था छ। 

३. उि ऐनको दफा ११ ग. मा उपकुलपतिको तसफाररसमा सिकुलपतिले प्रतिष् ठानको चशक्षाध्यक्ष, 

रचजष् िकलार र अस्पिाल तनदेशकको तनयचुि गने, तनजिरूको पदावतध पाँच वषयको िनुे र तनजिरूको 
काम, कियव्य, अतधकार, पाररश्रतमक र सेवाको शिय िथा सवुवधा सोिी ऐनअन्िगयि िन् ने तनयमावलीमा 
िोवकने व्यवस्था छ। 

४. सोिी ऐनको दफा ७ मा सिकुलपतिको अध्यक्षिामा सञ् चालक पररषद् रिने, दफा ८ िमोचजम 
सिकुलपतिले सञ् चालक पररषद्को िैठक िोलाउने र पररषद्का सदस्य-सचचवले िैठकको तनणयय 
प्रमाचणि गने व्यवस्था रिेको छ। 

५. सोिी ऐनको दफा १० मा उपकुलपतिको अध्यक्षिामा चशक्षाध्यक्ष, अस्पिाल तनदेशक समेिका सदस्य 
िथा पदातधकारीिरू रचजष् िकलार सदस्य सचचव रिने गरी जम्मा साि सदस्यीय काययकाररणी सतमति रिने 
र सो सतमतिको काम, कियव्य र अतधकार िोवकएिमोचजम िनेु व्यवस्था छ। 
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६. वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान (सांशोधन सविि) तनयमावली, २०५५ को तनयम ४.१ 
ले काययकाररणी सतमतिको ववस्ि ि काम, कियव्य र अतधकारको व्यवस्था गरेको छ। जसअनसुार 
वावषयक काययक्रम, आयव्ययको वावषयक वा पूरक अनमुान (िजेत), प्रगति प्रतिवेदन ियार पारी पररषद् मा 
पेश गने, प्रतिष् ठानको सम्पूणय कोष, चल-अचल चजन्सी सम्पतिको व्यवस्था र त्यसको सञ् चय िथा 
सांरक्षण गने, पररषद्को नीति, तनदेशन तर्त्र रिी आवश्यकिानसुार वकनिेच गने, प्रतिष् ठानअन्िगयि सिै 
काययक्रमिरूको एक क ि र समन्वयात्मक रूपमा रेखदेख गने, गराउन,े प्रतिष् ठानको कायायलय अध्ययन 
र अध्यापन अस्पिाल प्रयोगशाला पसु्िकालय आदद सवु्यवचस्थि रूपले सञ् चालन गने, गराउने, 
प्रतिष् ठानको उदे्दश्यप्राच् िका लातग पठनपाठन, अनसुन्धान चशक्षकिरूको व चतीय ववकास आदद ववतर्न् न 
ववषयमा अल्पकालीन र दीियकालीन समसामवयक नीति, योजना र काययक्रम िजुयमा गरी पररषद् मा पेश 
गने, पररषद् िात स्वीक ि नीति र िजेत अन्िगयि रिी प्रतिष् ठानको लातग आवश्यक चशक्षक िथा 
कमयचारीको दरवन्दी तसजयना गने, छनौत सतमतिको तसफाररसमा प्रतिष् ठानको लातग आवश्यक पने 
चशक्षक िथा कमयचारीको स्थायी तनयचुि र पदोन् नति गने, प्रतिष् ठानको लातग आवश्यक तनमायण कायय, 
चजन्सी मालसामानको उपलचध ध िथा सम्र्ार र सांरक्षणसम्िन्धी व्यवस्था गने, गराउन,े प्रतिष् ठानको 
कामको समसामवयक समीक्षा, मूल्याङ्क कन र तनरीक्षण गरी आवश्यक देचखए कुनै कामको सम्िन्धमा 
जाँचिझु गने, गराउने, प्रतिष् ठानको कायय सञ् चालन िथा सामान्य प्रशासनलाई तनयतमि, व्यवचस्थि िथा 
तनयन्त्रण गने, गराउने, प्रतिष् ठानको उदे्दश्य पूतिय गनय ऐन तनयमावलीको अधीनमा रिी आवश्यक काम 
गने, गराउने र पररषद् िात स्वीक ि नीति अन्िगयि रिी प्रतिष् ठानको सेवा शलु्क िोसने जस्िो ववस्ि ि 
काम, कियव्य, अतधकार र दावयत्वको व्यवस्था गरेको छ। 

७. सोिी ऐनको दफा ११ ि. मा प्रतिष् ठानको उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार र अस्पिाल तनदेशकले 
आ्नो पदअनसुारको दावयत्व पूरा गरेको छैन र्नी पररषद्का ित्काल कायम रिेका एक चौथाइ 
सदस्यिरूले कुलपतिसमक्ष तलचखि तनवेदन ददएमा कुलपतिले सिकुलपतिको अध्यक्षिामा पररषद्का 
दईुजना सदस्यिरू समेि रिेको एक छानतिन सतमति गठन गने, उि सतमतिले सो सम्िन्धमा 
आवश्यक छानतिन गरी पररषद्समक्ष आ्नो प्रतिवेदन पेश गने, त्यसरी पेश र्एको प्रतिवेदनमा 
उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार वा अस्पिाल तनदेशकले आ्नो पदअनसुारको दावयत्व पूरा गरेको 
छैन र्नी उल्लेख गरेको र्ए सो सम्िन्धमा पररषद् मा छलफल िुँदा तनजले पदअनसुारको दावयत्व 
पूरा नगरेकोले पदिात िताउने र्नी पररषद्को सम्पूणय सदस्य सङ्क ्याको ििमुििात पाररि प्रस्िाव 
कुलपतिसमक्ष पेश र्एपतछ कुलपतिले तनजलाई पदिात िताउने व्यवस्था छ। सोिी दफामा र्एको 
व्यवस्थाअनसुार छानतिन सतमतिले छानतिन गदाय सफाइ पेश गने मनातसिमावफकको मौका ददनपुने 
व्यवस्था छ। 

८. भ्रष् ताचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा कुनै राष् िकलसेवक वा अन्य कुनै व्यचिले आफूले 
नपाएको ओिदा, अतधकार, िैतसयि वा सवुवधा पाए ँर्नी वा कुनै राष् िकलसेवकको ओिदा, अतधकार, िैतसयि 
वा सवुवधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओिदासम्िन्धी चचन्ि, पोशाक वा तनस्सा देखाएमा राष् िकलसेवकको 
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ओिदासम्िन्धी चचन्ि, पोशाक वा तनस्सा िो र्न् ने अयोले ववश् वास गरोसो र्न् ने मनसायले त्यस्िो चचन्ि, 

पोशाक वा तनस्सा जस्िो देचखने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा, तनजलाई कसरुको मात्राअनसुार एक 
वषयदेचख दईु वषयसम्म कैद र पचास िजार योपैयाँदेचख एक लाख योपैयाँसम्म जररवाना िनेु व्यवस्था 
छ। 

९. प्रतिष् ठानको उदे्दश्यलाई काननुमै उल्लेख गरी सो उदे्दश्यको प्राच् िका लातग प्रतिष् ठानका पदातधकारी, 
चशक्षक िथा कमयचारीमा काननुले समान िझुाई र उदे्दश्यप्राच् िका लातग प्रतििधिकिा खोजेको देचखन्छ। 
प्रतिष् ठानको वियमान गतिरोधले प्रतिष् ठानको उदे्दश्यप्राच् िमा प्रशस्ि ववसांगति रिेको देखाउँछ। वी. पी. 
कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान (सांशोधन सविि) ऐन, २०४९ ले प्रतिष् ठानलाई स्वायतीयिा प्रदान 
गरेको छ र पदातधकारीिरूिात उच्च नैतिकिा, प्राचज्ञक सांलनुनिा, पेशाधमी आचरण र कियव्यपरायण 
व्यविारको अपेक्षा राखेको देचखन्छ। त्यसैकारण पदातधकारीले आ्नो दावयत्व पूरा नगरेमा वा 
कियव्यिात च्यूि र्एमा िताउने प्रावधान पतन ्यादै जवतल देचखन्छ। सिकुलपतिको अध्यक्षिामा 
गदठि छानतिन सतमतिले सफाइ पेश गने मनातसि मावफकको मौका ददएर छानतिन गने र छानतिन 
गरी काययकारी पररषद्समक्ष पेश गने, पररषद्को सम्पूणय सदस्य सङ्क ्याको ििमुििात तनजलाई पदिात 
िताउने र्नी पाररि प्रस्िाव कुलपतिसमक्ष पेश िनुे र कुलपतिले तनजलाई पदिात िताउने व्यवस्था 
छ। यसै व्यवस्थाको फाईदा उठाई पदातधकारी उम्कने र िारम्िार समस्या दोिोररने गरेको पाइन्छ। 

१०. समरस्मा यस प्रतिष् ठानसँग सम्िचन्धि काननुिरूमा पदातधकारीको तनयचुिका सम्िन्धमा स्पष् त र 
वस्िगुि मापदण्ड नर्एकाले तनयचुि प्रवक्रयादेचख नै समस्या रिेको र एकपतक तनयिु र्एको 
पदातधकारीलाई उसले जस्िोसकैु कायय गरेमा पतन कारिािी गनय वा सेवािात िताउन कदठन प्रावधान 
राचखएका छनो। जसले गदाय ववयारमान काननुमा सांशोधन अति आवश्यक देचखएको छ।    

2.5.2 पदातधकारीिरूको व्यचिगि आचरण र व्यविार सम्िन्धी ववषय 
१. पदातधकारीिीचमा प्रतिष् ठानको प्रतिष् ठामा आिाि पनुुनेस्िरको वैमनस्यिा देचखयो। िी तिमति र 

िैमनस्यिा िाविर छिाछुल्ल र्एको छ। एकले अकोलाई खुलेआम दोषारोपण गरेको अवस्था छ। 
िैठक िसेर समस्याको समाधान गने ददशामा कुनै काम र्एको छैन। 

२. ववयारमान काननुमा र्एका सतमति र सांरचनािमोचजम िैठक िसी पदातधकारीले गनुयपने न्यूनिम काम 
पतन िनुसकेको देचखएन। िैठक िसेर समस्यामा छलफल र सामवुिक र्ावना ववकास गने काययमा 
न्यूनिम मान्यिा पतन पालन गनय सकेको देचखएन। 

३. पदातधकारीको आचरणमा प्रश् न उठेपतछ यसमा व्यचि स्वयमोले नैतिक रूपमा त्यसलाइ प्रष्याउन ु
पनेमा सो सम्िन्धमा खासै ठोस पिल र्एको देचखएन।  

४. धेरै अतधकार उपकुलपतिमा तनविि रिेकोमा तनजले अतधकार ववन्यास गरी सामवुिकिा र जवाफदेवििा 
खो्नपुनेमा सो र्एको पाइएन। 
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५. पदातधकारी मात्र नर्ई प्रतिष् ठानको वियमान अवस्थाप्रति असन्िषु् त मध्येका केिी ववर्ागीय प्रमखु समेि 
अन्िरायचष् िकलय जनयलमा रचना प्रकाचशि गदाय िौवधिकक चोरी (Plagiarism) मा सांलनुन र्एको प्रतिष् ठानकै 
आन्िररक पत्राचारले समेि देखाउँछ, यससम्िन्धी मदु्दा पतन ववचाराधीन रिेको देचखनलेु समरस्िामा 
प्राचज्ञक आचरण पालना गनयमा कमजोरी रिेको देखाउँछ।  

2.5.3  पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीिरूले आ-आ्नो पदअनसुारको चजम्मेवारी पूरा नगरेको 
ववषय 

१. यसपूवयका प्रतिवेदन, सधुारका लातग ददइएका सझुाविरू र मिालेखा परीक्षकले औांल्याएका ववषयिरूको 
कायायन्वयनको प्रगति निनुमुा पदातधकारी िथा सम्िचन्धि कमयचारीलाई चजम्मेवार िनाउने काम र्एको 
देचखएन।  

२. यस प्रतिवदेनको खररदसम्िन्धी खण्डमा र्एका ि्यगि ववश् लेषणले प्रतिष् ठानतर्त्र िनेु खररदमा 
पदातधकारी, कमयचारी िथा व्यवसायीिीचको तमलोमिो िनुससने देखाएको छ।  

३. काननुववपरीि आ् नो व्यचिगि सरसवुवधाका लातग प्रतिष् ठानको ्ोि साधन खचय र उपयोग गने 
प्रव चतीय देचखएको छ।  

४. पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीले काननुववपरीि राजनीतिक दलका साथै अन्य राचष् िकलय िथा 
अन्िरायचष् िकलय सांस्थासँग सम्िचन्धि पदमा उम्मेदवारी ददएको र चजम्मेवारी समेि सम्िालेको देचखनलुाई 
प्रतिष् ठानतर्त्र िढ्दै गएको अराजकिा र अनशुासनिीनिाको पराकाष् ठाका रूपमा तलनपुने िनु्छ। 

५. अस्पिाल के्षत्रजस्िो सांवेदनशील के्षत्रमा आन्दोलन र िडिाल गरी सेवा अवयोधिक गने एवां 
पदातधकारीिरूको काययकक्षमा िालािन्दी गरी काययसञ् चालनमा अवरोध गने कायय गनुयले पतन 
प्रतिष् ठानको प्रतिष् ठामा आिाि परु् याएको छ। यसिफय  सम्िधिक पक्ष सचेि रिेको देचखएन ।  

2.5.4  प्राचज्ञक क्षते्र 
१. प्रतिष् ठानमा तनयतमि रूपमा िनुपुने प्राचज्ञक काययिरू तनयतमि िनु सकेको देचखएन। एकेडेतमक 

काउचन्सलको िैठक िनु सकेको छैन। ववर्ागीय प्रमखुसँगको िैठकमा तनयतमििा छैन। प्राध्यापक 
र ववयाराथीको िीचमा तनयतमि अन्िरवक्रया िनु पतन सवकरिेको छैन।  

२. अध्ययनका आधारर्िू पक्षिरू जस्िै पसु्िकालय, उपकरण एवमो औजार, इन्तरनते, काउन्सेतलङजस्िा 
काययिरूको अवस्था कमजोर छ। अनसुन्धान सतमति र एप्राइजलका काययिरू ठ्पप्राय: छनो। 

३. प्रादेचशक अस्पिालको समन्वयको कमीले गदाय शैचक्षक चजल्लाका अस्पिालमा िनुपुने इन्तनयतसपको 
काम िन्द छ। सामदुावयक पदस्थापना (Community Posting) मा समेि समस्या देचखएको छ। 

४. कोतर्डको कारण देखाई धेरै परीक्षािरू स्थतगि छनो जिवक अयो िोडयिरूले परीक्षा सञ् चालन गरररिेका 
छनो।  
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५. पदातधकारीिरूले नयाँ काययक्रम तनमायण गदाय ववर्ागीय प्रमखुसँग समन्वय गनुयपनेमा त्यसो नगररएको 
पाइयो। त्यस्िै उनीिरूिात िनुपुने ववर्ागीय अनगुमन समेि र्एको छैन। 

६. ववर्ागीय प्रमखुको मातसक िैठक र प्राचज्ञक काउचन्सल िैठक राचखएको पाइएन। 

७. नेपालको सरकारी सांयन्त्रिरूमा ववर्ागीय प्रमखुलाई तनचश् चि अतधकार र साधन्ोि उपलध ध गराउने 
गरेको पाइन्छ। प्रतिष् ठानतर्त्र र्ने उपकुलपतिमा अतधकार र साधन्ोि केन्द्र ीक ि र्एकोले पतन 
प्राचज्ञक के्षत्रमा असन्िचुष् त रिेको पाइयो। 

८. परीक्षा प्रणाली पतन स्वायतीय देचखएन। चशक्षाध्यक्षले सञ् चालन गने प्राचज्ञक काययको परीक्षा डीनिात 
िनुपुनेमा त्यस्िो र्एको पाइएन। 

2.5.5  स्वास््य क्षते्र 
१. प्रतिष् ठानले सङ्क क्रमणको जोचखमलाई कम गनय, सरसफाइमा ध्यान ददन, सेवामा गणुस्िरीयिा ल्याउन, 

कमयचारीको कायय सम्पादनस्िरको मूल्याङ्क कन गनय, लागिको ववश् लेषण गनय, उत्पादन सामरस्ीको 
ववश् लेषण गनय मेतडकल अतडत गनुयपदयछ। यस सम्िन्धमा ठोस प्रवक्रया कायायन्वयनमा ल्याइएको 
देचखदैँन। त्यसैगरी  प्रतिष् ठानमा र्एका मेतडकल रेकडयलाई प्रतिष् ठानको योजना, ववस्िार एवां अध्ययन 
र अनसुन्धानको लातग प्रयोग गनुयपनेमा त्यसो गरेको देचखँदैन।  

२. अस्पिालले नपेाल सरकारको नीति अनसुार फामेसी सञ् चालन गनय सकेको छैन। नेपाल सरकारको 
नीति अनसुार १०० शय्या क्षमिाको अस्पिालले यस्िो फामेसी सञ् चालन गनुय अतनवायय छ। यसका 
पछातड ववतर्न् न कारण र्तनए िापतन पदातधकारी नै यसमा प्रतिवधिक िनु नसकेको देचखन्छ। 
पदातधकारीमध्ये कस्ले सञ् चालन गने र्न् नेमा पतन समस्या रिेको पाइयो।  

३. प्रयोगशाला सेवा खचस्कएको छ। तितलङ्ग काउण्तरले शलु्क तलइसकेको सामान्य यरुरया (Urea) 

परीक्षणमका लातग पतन ररएजेण्त नर्एको र्नी प्रयोगशाला प्रतिवेदन ददएको सम्म पाइयो (चचत्र १)। 
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चचत्र 1 :  ररएजेण्त नर्एको उल्लेख गररएको प्रयोगशाला प्रतिवेदन 

४. अस्पिालजन्य फोिर व्यवस्थापन अव्यवचस्थि देचखन्छ। स्वास््य मापदण्डको पालना गरी व्यवचस्थि 
गनुयपने यस्िा फोिोर व्यवस्थापनको मापदण्ड पालना गररएको छैन। 

५. अस्पिाल तनदेशकको अध्यक्षिामा िनेु िैठक िस्ने गरेको छैन। 

2.5.6  पूवायधार िथा सम्पचतीय व्यवस्थापन 
१. सम्पचतीयको एक क ि वववरण ियार गररएको छैन। के कस्िा सम्पचतीय के कस्िो अवस्थामा छनो र्न् ने 

वववरण प्रष् त छैन। वयनको समचुचि पररचालन गने योजना पतन रे्वतएन। 

२. चजन्सी तनरीक्षण तनयतमि रूपमा िनेु गरेको छैन। आन्िररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस्िो तनरीक्षणमा 
चजन्सी र लेखा शाखािीच समन्वय नरिेको देखाएको र्एिा पतन त्यसमा सधुार र्एको छैन। प्राववतधक 
समेि सचम्मतलि चजन्सी तनरीक्षण तोलीिात तनरीक्षण िनुपुने सामान्य व्यवस्था समेि पररपालना र्एको 
देचखएन। 

३. सम्पचतीयको सांरक्षण र तनयतमि ममयिसम्र्ार योजना छैन। समयमा ममयि नर्एर सम्पचतीयको क्षति र्एको 
पतन पाइएको छ। 

2.5.7  खररद प्रवक्रयासँग सम्िचन्धि ववषय 
१. काननुी व्यवस्था र अचिल्ला अध्ययन/छानतिन प्रतिवेदनिरूका सझुावअनरुूप खररद गयुोयोजना िथा 

वावषयक खररद योजना नै निनाई खररद कायय िनेु गरेको पाइयो। 

२. प्रतिष् ठानसँग रणनीतिक योजना िथा खररद योजनािरू नर्एकाले खररद कायय व्यवचस्थि िनु सकेको 
पाइएन। उचल्लचखि योजनाको अर्ावमा MRI का लातग र्वन ियार र्एपतन MRI उपकरण खररद 
िनु सकेको छैन र र्वन उपयोगवविीन अवस्थामा रिेको छ। त्यसैगरी डाइलातससका लातग खररद 
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गररएका उपकरणिरू सोसँग सम्िचन्धि Reverse Osmosis Filter जडान नर्एको कारणले प्रयोगमा 
आउन नसकेको देचखयो।  

३. फामेसीसम्िन्धी िोलपत्र ियार पादाय Slicing/Packaging मा पयाय् ि ध्यान पनुुन सकेको देचखएन। 
फामेसीिात तिक्र  िनेु सिै औषधी िथा उपकरणिरूको एउतै ्याकेज िनाइएको पाइयो। यस्िो 
िोलपत्रको प्रतिस्पधायमा उत्पादकिरू सिर्ागी िनु नससने िुँदा उत्पादकिात खररद गदायको अवस्था 
र्न्दा िलुनात्मक रूपमा िकी मूल्यमा खररद गनुयपने सम्र्ावना रिन्छ। सावयजतनक खररद तनयमावली, 
२०६४ को तनयम ७ को आशय खररद काययका लातग Slicing/Packaging प्रतिस्पधाय िकाउन 
र्एकोमा एउतै ्याकेज िनाई खररद गने कायय खररदसम्िन्धी प्रचतलि काननुको प्रतिकूल रिेको 
देचखन्छ। 

४. इन्तरनेत सेवा प्रचतलि िजार मूल्यर्न्दा िकी मूल्यमा एक दशक अचिदेचख नवीकरण गदै खररद 
गररएको पाइयो। यो िालको िजार मूल्यर्न्दा ७ देचख ८ गणुा िकी रिेको देचखन्छ। यस सम्िन्धमा 
प्रतिष् ठानकै एक काययदलले २०७७ मािमा ददएको प्रतिवेदन कायायन्वयनमा गएको छैन। िालसालै 
प्रतिष् ठानले आह् वान गरेको िोलपत्रको Evaluation and Qualification Criteria Section मा 
उचल्लचखि शियिरू एउता मात्र कम्पनीलाई तमल्न ेजस्िो देचखएको र्न् ने गनुासो प्रा् ि र्एको देचखयो। 
यस्िो व्यवस्थािात प्रतिस्पधाय सङ्क कुचचि िनुे सम्र्ावना रिने देचखन्छ।  

५. HDU खररदमा १२ वता ्याकेजमा िोलपत्र आह् वान र्एको र मूल्याङ्क कन सतमतिले १ वता 
्याकेज रद्द गनय, ७ वता सिैर्न्दा कम मूल्य किोल गने िोलपत्रदािालाई छनौत गनय तसफाररस 
गरेको देचखयो। िाँक  रिेका ४ वता ्याकेजका ववषयमा मूल्याङ्क कन सतमतिले सावयजतनक खररद 
तनयमावली, २०६४ को तनयम ६६ अनसुार सारर्िूरूपमा प्रर्ावरस्ािी उपयिु िोलपत्रदािा तसफाररस 
गनुयपनेमा सो नगरी "समचुचि तनणययका लातग" र्नी पेश गरी चजम्मेवारी पन्छाएको देचखयो। िाँक  
४ वता ्याकेजको िकमा उपकुलपतिस्िरिात २ वता ्याकेज चौथो उच्च रकम किोल गने, १ 
वता ्याकेज दोश्रो उच्च रकम किोल गने िथा अको १ ्याकेज पाँचक उच्च रकम किोल गने 
िोलपत्रदािाको िोलपत्र स्वीक ि र्एको देचखन्छ। मूल्याङ्क कन सतमतिले आ् नो चजम्मेवारी पूरा 
नगरेको र तनणययकिायले पतन पयाय् ि आधार र ववश् लेषणतिना तनणयय गरेको देचखयो।  

६. सावयजतनक खररद तनयमावली, २०६३ को तनयम ८५ (३) िमोचजम Authorized Agent िात  
आतथयक वषय २०७७/७८ मा यो. १४,६०,२२,२०० को खररद र्एको, िर यसरी गररने खररदमा 
मूल्य साथयकिा (Value for Money) सतुनचश् चि गनय कुनै पतन उपायिरू अपनाइएको देचखएन।  

७. भ्रष् ताचारको अतर्योग लागेको आपूतियकिाय Biomed International Pvt. Ltd. सँग कुनै पतन खररद 
गनुय अगातड सावयजतनक खररद तनयमावली, २०६३ को तनयम ६५ क. िमोचजम सम्िचन्धि 
तनकायमाफय िो नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउनपुने र नेपाल सरकारिात प्रा् ि तनदेशनिमोचजम 
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कारवािी अगातड िकाउनपुने व्यवस्था र्एिमोचजम सोअनसुार तनदेशन तलएको अतर्लेख पाइएन। िर 
प्रतिष् ठानले उचल्लचखि आपूतियकिायिात यो. १,६०,००,७१६/४० को खररद गरेको देचखयो।   

८. ठूलो रकमको तुके्र खररद र्इरिेको पाइयो। खररद र्एका सामरस्ीको सूची िेदाय ्याकेज  गरेर 
सीलिन्दी दरर्ाउपत्र वा िोलपत्रको माध्यमिात गनुयपने खररदलाई समेि सोझै खररद गरेको देचखयो। 
उपलध ध कागजािको अध्ययनिात आतथयक वषय २०७७/७८ मा यो. ३,४५,४२,९१७/८८ को तुके्र 
खररद र्एको पाइयो। 

९. कुनै पतन Medical उपकरणको Specification ियार गदाय सम्िचन्धि शाखािात ियार पारी सो 
Specification उपर Electro-med शाखािात थप राय तलई finalize गने गररएको पाइयो। 
Specification ियार गने क्रममा सम्िचन्धि शाखा, Electro-med शाखा र खररद शाखािीच थप 
समन्वयको जरूरी देचखयो। 

१०. ठूला ठूला र्वन, मिँगा मिँगा स्वास््य उपकरण, औषधी, सेवा परामशय िथा ठूलो मात्रामा स्तेशनरी 
खररद गने प्रतिष् ठानको खररद एकाईको सांरचना अपेचक्षि रूपमा ितलयो छैन। 

2.5.8 समरस् व्यवस्थापनका सम्िन्धमा 
१. पदातधकारीमा पूणय प्रणाली ववतध (Whole of System Approach) अनरुूप प्रतिष् ठान सञ् चालन िथा 

व्यवस्थापनका लातग आधारर्िू सीपको अर्ाव रिेको पाइयो।।प्रतिष् ठानतर्त्र रिेका पदातधकारीिरू, 
ववर्ागीय प्रमखुिरू, चशक्षक िथा प्रशासनलगायिका सिै अङ्क गिरू समेतेर काननुमा र्एका सांरचना 
र सतमतिलाइ वक्रयाशील िनाउन एवकक ि सेवा प्रवािको मोडल ववकास गनुयपनेमा पदातधकारीिात 
सोसम्िन्धी कुनै कायय र्एको पाइएन।  

२. प्रतिष् ठानमा समन्वयको पूणय अर्ाव देचखन्छ। प्रणालीकेचन्द्र ि र्न्दा पतन व्यचिकेचन्द्र ि मोडलमा 
प्रतिष् ठान चलेको देचखन्छ। एक अकायका िीचमा शांका, असियोग र चरम वन्न्वन् देचखन्छ र तमतडयामा 
समेि छिाछुल्ल र्एको छ।  

३. प्रतिष् ठानमा िढ्दो वन्न्वन्ले गदाय यसको रणनीतिक योजना िनेको छैन, ववर्ागीय प्रमखु िथा शैचक्षक 
पररषद्को तनयतमि िैठक िसेको छैन, अस्पिालको अस्पिाल व्यवस्थापन कमजोर र्एको छ, 
न्यूनिम स्वास््य सेवाका लातग तिरामीलाई अस्पिाल िाविर रेफर गने गररएको छ,  आ्नै फामेसी 
सेवा छैन, चस्थर सम्पचतीयको समयिधिक ममयिसम्र्ार गने काययिातलका िन् न सकेको छैन, ममयिसम्र्ारका 
लातग ्ोि पररचालन कमजोर छ, आन्िररक ्ोि पररचालन गरी आतथयक रूपमा प्रतिष् ठान सिल 
िनाउन सकेको छैन र प्रतिष् ठानमा अनशुासन र तनयन्त्रणको पातो कमजोर र्एको छ।  

४. तै्रमातसक वा यस्िै कुनै तनचश् चि अवतधमा र्एका काययको समीक्षा िनेु गरेको छैन। कसले काम 
गरेको छ र कसले काम गरेको छैन र्न् नेमा पदातधकारी र ववर्ातगय प्रमखुिरूिात खासै सोधखोज 
वा चासो रिेको देचखदैँन।  
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2.5.9 तनयामक तनकायको र्तूमका 
१. नेपाल मेतडकल काउचन्सल र चचवकत्सा चशक्षा आयोगले प्रतिष् ठानको तनयतमि अनगुमन गरी प्रतिवेदन 

ददन ेर त्यस्िो प्रतिवेदन पररषद् को आगामी िैठकमा पेश गने प्रणाली ववकास र्एको देचखँदैन। 
प्रतिष् ठानका पदातधकारीको कामको मूल्याङ्क कन िनुे प्रणाली ववकास निुँदा पतन प्रतिष् ठानतर्त्र समस्या 
िढ्दै गएको देचखन्छ।  

२. स्वास््य िथा जनसङ्क ्या मन् त्रालय र प्रतिष् ठानिीच लगर्ग सम्पकय  तुतेको छ। मन् त्रालयमा यस्िा 
प्रतिष् ठान िेने मिाशाखाको अर्ावमा प्रतिष् ठानिरूको कामकारिािीको तनयतमि अनगुमन गरी 
प्रतिवेदन ददने र त्यस्िो प्रतिवेदन पररषद् को आगामी िैठकमा पेश गने व्यवस्था निुँदा पतन 
प्रतिष् ठानतर्त्र समस्या िढ्दै गएको छ। 

३. स्वास््य र चशक्षा के्षत्रमा िनेु भ्रष् ताचारको असर र प्रर्ाव ििआुयातमक िनेु र आमनागररकको 
स्वास््यसँग प्रत्यक्ष सम्िचन्धि िनेु र्एकाले अनसुन्धानकारी र तनयामक तनकायले त्यस्िा ववषय 
शीघ्र फर्छ्यौत गनय सके प्रतिष् ठानतर्त्र अतनयतमििा गनेलाई तनयोत्सािन िनेु तथयो। 
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3 पररच्छेद ३ 

समस्या समाधानका लातग सझुाव िथा सझुाव कायययोजना 

वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठानलाई आ् नो स्थापनाको उदे्दश्यअनरुूप सञ् चालन गरी प्राचज्ञक 
एवां ववचशष् त चचवकत्सक य सेवाप्रदायक सांस्थाको रूपमा सञ् चालन गनयका लातग ित्कालै सधुारको पिल 
िनुपुने देचखन्छ। यसका लातग स्थलगि अध्ययन, प्रतिष् ठानको शधुिकीकरणका लातग आन्दोलनरि पक्षका 
साथै त्यिाँका पदातधकारीिरू, काययरि चचवकत्सक, अध्ययनरि ववयाराथी, चशक्षक, कमयचारी, सेवारस्ािी, नागररक 
समाज, जनप्रतितनतध, सञ् चारकमी एवां अन्य सरोकारवालािरूसँगको छलफल, प्रा् ि कागजाि एवां 
दस्िावेजिरूको अध्ययन िथा मिालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेिको अध्ययनका आधारमा देिायका 
सझुाविरू प्रस्ििु गररएको छ:- 

3.1 पदातधकारीिरूको व्यचिगि आचरण र व्यविार सम्िन्धी ववषय  
१. उपकुलपतिको प्राध्यापक उपातध पचुष् त िनेु आतधकाररक कागजाि उपलध ध िनु नसकेकाले तनजलाई 

7 ददनतर्त्र अतनवायय रूपमा त्यस्िो कागजाि उपलध ध गराउन समय ददई पेश गनय नसकेमा 
आफूलाई प्राध्यापक दािी नगनय तनदेशन ददने र प्रचतलि काननु अनसुार अन्य प्रवक्रया अचि िकाउने। 

२. उपकुलपतिले २०७८ असार १५ गिे कायायलय समयमा आन्दोलनरि पक्षसँग वािाय गने क्रममा 
मादक पदाथय सेवन गरेको सम्िन्धमा ित्कालै जाँच नर्एकाले वकतानी गनय नसवकएिा पतन 
प्रत्यक्षदशीिरूको र्नाइ र काययदललाई प्रा् ि तर्तडयो फुतेजका आधारमा उपकुलपतिको व्यविार 
अस्वार्ाववक र पदीय आचरण अनकूुल नदेचखएको िुँदा सावयजतनक पदधारण गरेका व्यचिको 
आचरणसम्िन्धी व्यवस्था अनसुार िनेु गरी कारिािी गने। 

३. प्रतिष् ठानको सञ् चालनमा पदातधकारीिरूको सामवुिक चजम्मेवारी र दावयत्व िनुपुनेमा 
पदातधकारीिरूले सोको पालना नगरेको र २०७८ असार १५ गिेको ितनाका समयमा उपचस्थि 
अन्य पदातधकारीिरूले वािायको वािावरण तिरस्न नददन र्तूमका खेल्नपुनेमा ितनालाई उतेीयचजि गने 
गरी सूचना ददएको देचखएकाले तनजिरूमातथ समेि सावयजतनक पदधारण गरेका व्यचिको 
आचरणसम्िन्धी व्यवस्था अनसुार िनेु गरी कारिािी गने।     

४. उपकुलपति र रचजष् िकलारले आफूिीचको आपसी वववाद, आरोप, प्रत्यारोप र असमझदारी 
सञ् चारमाध्यममा लैजान ुर यसिात आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष मलजल गनुय तनजिरूको पदअनकूुलको 
व्यविार नर्एकाले  सावयजतनक पदधारण गरेका व्यचिको आचरणसम्िन्धी व्यवस्था अनसुार िनेु 
गरी कारिािी गने। 
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3.2 पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीिरूले आ-आ्नो पदअनसुारको चजम्मेवारी पूरा 
नगरेको ववषय 

1. यसपूवयका प्रतिवेदन, सधुारका लातग ददइएका सझुाविरू र मिालेखा परीक्षकले औांल्याएका 
ववषयिरूको कायायन्वयनको प्रगति, प्रगति िनु नससनाका कारण र पदातधकारीले आ् नो पद 
अनसुारको चजम्मेवारी पूरा नगरेको सम्िन्धमा अतधकारप्रा् ि अतधकारीले ७ ददनको समय ददई 
स्पष् तीकरण माग गने।  

2. यस प्रतिवदेनको पररच्छेद २ मा उठाइएका ववषयिरूमा पररषद्ले ित्काल छानतिन सतमति िनाई 
सोको प्रतिवेदनका आधारमा कारिािी प्रवक्रया अगातड िकाउन।े 

3. काननुववपरीि आ् नो व्यचिगि सरसवुवधाका लातग प्रतिष् ठानको ्ोि साधन खचय र उपयोग गने 
पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीमातथ छानतिन गरी कारिािीको दायरामा ल्याउने।  

4. पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीले काननुववपरीि राजनीतिक दलका साथै अन्य राचष् िकलय िथा 
अन्िरायचष् िकलय सांस्थासँग सम्िचन्धि पदमा उम्मेदवारी ददएको र चजम्मेवारी समेि सम्िालेको देचखएकाले 
वैज्ञातनक (Scientific), पेशाधमी (Professional) र अनसुन्धान (Research) जन्य काययिािेक 
त्यस्िो चजम्मेवारी सम्िाल्ने पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीमातथ ित्काल काननुिमोचजम कारिािी 
गने। 

5. अस्पिाल के्षत्रजस्िो सांवेदनशील के्षत्रमा आन्दोलन र िडिाल गरी सेवा अवयोधिक गने एवां 
पदातधकारीिरूको काययकक्षमा िालािन्दी गरी काययसञ् चालनमा अवरोध गने कायय ित्काल अन्त्य 
गरी र्ववष्यमा यस्िा ितना दोिोररन नददन सम्िधिक पक्षलाई सचेि गराउने।  

3.3 नीतिगि िथा काननुी ववषय 
१. वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान ऐन, २०४९ मा देिायअनसुार सांशोधन गने :- 

(क)  पदातधकारीिरूको तनयचुि प्रवक्रयालाई स्पष् त गने। 
(ख)  सिै पदातधकारीिरू प्रतिस्पधायको आधारमा मात्र छनौत गने व्यवस्था रा् ने। 
(ग)  पदातधकारीलाई पदिात िताउन सवकन ेआधारिरू थप गने। 

२. स्वास््य मन्त्रालय सम्िधिक सावयजतनक तनकायका पदातधकारी िथा सदस्यको तनयचुि र मनोनयन 
सम्िन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई पनुलेखन गने :- 
(क) पदातधकारीिरूको तनयचुिका लातग शैचक्षक योनुयिा, प्राध्यापन के्षत्रको कायायनरु्व, पदीय 

्येष् ठिा, व्यवस्थापक य िथा शैचक्षक प्रशासनसम्िधिक कायायनरु्व, प्राचज्ञक 
अनसुन्धान, अनसुन्धानमूलक प्रकाशन, कायय योजना प्रस्िाव समेवतएको वस्िगुि र मापनयोनुय 
मापदण्ड ियार गने। 
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(ख) प्रतिष् ठानको पदातधकारी र्इसकेको व्यचि प्रतिष् ठानको कुनै पतन व्यवस्थापक य पद 
(ववर्ागीय प्रमखु, सञ्चालक पररषद् सदस्य, काययकारी सतमति सदस्यजस्िा) पनु: धारण गनय 
अयोनुय िनु ेव्यवस्था गने।   

३. वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठान तनयमावली, २०५५ मा देिायअनसुार ित्काल सांशोधन 
गने :- 
(क) पदातधकारीको तनयचुिसँगै तनजले सम्पादन गनुयपने काम र पूरा गनुयपने चजम्मेवारीको समयिधिक 

कायययोजना ियार गरी काययसम्पादन सम्झौिा गने र सोको प्रगतिमातथको छलफललाई 
पररषद्को प्रत्येक िैठकको अतनवायय काययसूची िनाउने।  

(ख) पदातधकारीलाई अवकाश ददने आधारिरू तनयमावलीमा स्पष् त गने। 
(ग) पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीको काम, कियव्य र अतधकारको स्पष् त उल्लेख गने। 
(ि) पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीको काम, कियव्य र अतधकारको अतनवायय पालना गनय र 

दरुूपयोग िनु नददन सपुरीवेक्षण, तनयमन र तनयन् त्रणको व्यवस्था गने। 
(ङ) पदातधकारी, चशक्षक िथा कमयचारीिरूले पालना गनुयपने अनशुासन र आचारसांवििाको स्पष् त 

उल्लेख गने। 
(च) सिै पदको कायय वववरण (Job Description) तनयमावलीको अङ्क गको रूपमा रा् ने। 
(छ) उपकुलपतिलाई रिेको अवचशष् त अतधकारको प्रयोगको दायरा र सीमा तनददयष् त गने। ववशेष 

पररचस्थतिको स्पष् त व्या्या गरी त्यस अवस्थामा मात्र यस्िो अवचशष् त अतधकार प्रयोग 
गनयसस ने व्यवस्था गने। यसरी प्रयोग गररएको अतधकारको प्रयोग सञ्चालक पररषद् वा 
काययकारी सतमतििात अनमुोदन गराउनपुने समयसीमा तनधायरण गने। 

(ज) उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार र अस्पिाल तनदेशकको काययके्षत्र अनसुार अतधकारको 
प्रयोगका सम्िन्धमा स्पष् त व्या्या गने, सोिी अनसुार अतधकारको िाँडफाँत र अतधकार 
प्रत्यायोजन गने व्यवस्था गने।  

(झ) प्रतिष् ठानको पदातधकारी र्इसकेको व्यचिलाई अध्ययन,  अध्यापन, अनसुन्धान िथा 
अस्पिाल सेवा प्रदान गने िािेक ववर्ागीय प्रमखु लगायिका साववकको पदमा फकय न नपाउने 
व्यवस्था गने।  

(ञ) कुनै पतन ििानामा शैचक्षक र स्वास््य सेवा अवयोधिक िनु नददन स्पष् त प्रावधान रा् ने।  
४. देशर्रका सिै स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठानियो समेट्ने छािा ऐन (Umbrella Act) तनमायण गने 

3.4 पूवायधार िथा सम्पचतीय व्यवस्थापन 
१. प्रतिष् ठानको स्वातमत्वमा रिेका सिै प्रकारका सम्पचतीयको अयारावतधक वववरण ियार गरी २०७८ 

पसु मसान्ितर्त्र अतर्लेखन गरी सावयजतनक गने। 
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२. प्रतिष् ठानमा रिेका र्ौतिक पूवायधारको समयिधिक ममयिसम्र्ारको काययिातलका िनाई तनयतमि 
ममयिसम्र्ार गने। 

३. प्रतिष् ठानको सम्पचतीय उपयोगका सम्िन्धमा २०७८ पसु मसान्ितर्त्र स्पष् त मापदण्ड िनाई 
कायायन्वयन गने। 

४. प्रतिष् ठानसँग असम्िचन्धि व्यचिलाई काननुववपरीि कुनै पतन सम्पचतीय (आवास र्वन लगायि) 
उपर्ोग गनय नददने व्यवस्था गने। अनतधक ि व्यचि वा सांस्थाले प्रतिष् ठानको सम्पचतीयको उपर्ोग 
गरेकोमा ित्काल सो सवुवधािात वचञ् चि गने र त्यसरी अनतधक ि व्यचि वा सांस्थालाई उपर्ोग 
अतधकार ददने चजम्मेवार पदातधकारी िथा कमयचारीलाई कारिािीको दायरामा ल्याउने। 

५. प्रतिष् ठानको जनुगा र अन्य र्ौतिक सम्पचतीयको सांरक्षणको समयिधिक कायययोजना ियार गरी 
कायायन्वयनमा ल्याउने।   

3.5 प्राचज्ञक के्षत्र 
१. प्राचज्ञक मयायदा, चशक्षण र तसकाइको यथोचचि व्यवस्था एवां शैचक्षक सयालेण्डरको पररपालनामा 

चशक्षाध्यक्षलाई पूणय रूपमा चजम्मेवार िनाउने। 

२. चशक्षाध्यक्षले तनयतमि रूपमा चशक्षकिरूको सामान्य रेखदेख¸ तनयन्त्रण र मूल्याङ्क कन िथा अध्ययन, 
अध्यापन र अनसुन्धानका सम्िन्धमा तनयतमि तनरीक्षण र अनगुमन गने।  

३. यसै वषयको चैि मसान्ितर्त्र िालसम्म रोवकएका दीक्षान्ि समारोि गराउने। 

४. प्रतिष् ठानमा नयाँ तनयिु िनेु र काययरि सिै प्राध्यापक िथा चशक्षकिरूले प्रत्येक शैचक्षक सत्रको 
शयुोमा आ-आ् नो शैचक्षक योनुयिा, अनरु्व र ववशेषज्ञिा समेवतएको अयारावतधक Academic 

Credentials पेश गनुयपने व्यवस्था गने, यसपतकको लातग २०७८ र्दौ मसान्िसम्म सिैले यस्िो 
Academic Credentials पेश गररसस ने व्यवस्था तमलाउने। 

५. प्रकरण ४ मा उल्लेख र्एिमोचजमको Academic Credentials प्रतिष् ठानको वेिसाइतमा अतनवायय 
रूपमा रा् ने व्यवस्था तमलाउने। यसपतकको लातग यस्िो व्यवस्था २०७८ पसु मसान्ितर्त्र 
गने। 

६. ववयाराथीिरूका लातग अत्यावश्यक सवुवधािरू – इन्तरनेत, अध्ययन सामरस्ी, प्रयोगात्मक सामरस्ी, 
प्रयोगशाला, अध्ययन र तसकाइका लातग आवश्यक फतनयचर िथा उपकरण, औजारको अर्ाव िनु 
नददने सतुनचश् चि गने। 

७. प्राध्यापक िथा अन्य चशक्षकिरूले ववयाराथीलाई सा् िाविक रूपमा ददनपुने समय तनददयष् त गरी सोको 
पररपालना गनय प्राध्यापक िथा चशक्षकिरूलाई चजम्मेवार िनाउन।े 
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८. मेतडकल िथा नतसयङ ववषय अध्ययन गने कक्षाकोठामा रिने ववयाराथी सङ ्या तनचश् चि गरी शैचक्षक 
वािावरण कायम रा् ने। 

९. चाल ुआतथयक वषय २०७८/७९ तर्त्र प्रतिष् ठानको अनरुोधमा ववश् वववयारालय अनदुान आयोगिात 
शैचक्षक गणुस्िर सतुनचश् चििा िथा प्रत्याययन (Quality Assurance and Accreditation) गरी 
सधुार गने। 

१०. यसै मविना (२०७८ साउन) तर्तै्र प्रतिष् ठानको अध्ययन, अध्यापन र अनसुन्धान सम्िन्धी 
वक्रयाकलापको नेपाल मेतडकल काउचन्सल र चचवकत्सा चशक्षा आयोगिात तनरीक्षण गराउने। 

११. प्रत्येक छ मविनामा शैचक्षक गतिववतधको ववश् लेषण र शैचक्षक परीक्षण (Educational Audit) 

मूल्याङ्क कन प्रतिवेदन प्रत्येक काययकारी सतमतिमा पेश गने व्यवस्थालाई अतनवायय गने।  

3.6 स्वास््य के्षत्र 
१. अस्पिाल सेवालाई सलुर्, सरल, सिज र व्यवचस्थि िनाउन अस्पिाल तनदेशकलाई पूणय रूपमा 

चजम्मेवार िनाउन।े 

२. अस्पिाल सेवाका लातग आवश्यक चचवकत्सक, चचवकत्सक य सामरस्ी एवां अन्य सवुवधाको तनरन्िर 
उपलध धिाको सतुनचश् चि गने। 

३. एक सय शय्यार्न्दा िकी क्षमिाका अस्पिालिरूले अतनवायय रूपमा आ्नै फामेसी सेवा उपलध ध 
गराउनपुने तनयमको पालना गने गरी प्रतिष् ठानले यस वषयतर्त्र आ् नै फामेसी सेवा सञ् चालनमा 
ल्याउन,े  यस प्रयोजनका लातग :- 
(क) ित्कालका लातग तनजी सेवा प्रदायकसँग उपयिु दररेतमा सम्झौिा गरी अस्पिाल िािातर्त्र 

फामेसी सेवा उपलध ध गराउने। 
(ख) आगामी िीन वषयतर्त्र प्रतिष् ठानको फमायस्यवुतकल स्थापना गने गरी प्रवक्रया अचि िकाउने। 

४. अस्पिाल िािातर्तै्र अपवादिािेकका प्रयोगशाला सेवा उपलध ध गराउन,े प्रयोगशालाका लातग 
आवश्यक सिै प्रकारका सामरस्ी (Reagent लगायि) पयाय् ि मात्रामा मौ्दािमा रा् ने व्यवस्था 
गने।  

५. अपवादिािेकका सिै तनदान (Diagnostics) को कायय अस्पिालमा िनेु व्यवस्था गने।  

६. अस्पिालजन्य फोिोरको व्यवस्थापनमा गम्र्ीर रूपमा ध्यान ददने, अस्पिालको फोिोर 
व्यवस्थापनमा लापरवािी गने व्यचिलाई ित्काल कारिािीको दायरामा ल्याउने।  

७. अस्पिालमा काययरि चचवकत्सक, नसयलगायिका स्वास््यकमी, कमयचारी िथा स्वास््यकमीको 
सवुवधालाई समयानकूुल िनाउने, आवास र पररविनको उचचि व्यवस्था गने। 
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८. तनयमववपरीि अस्पिालिाविर तनजी चसलतनक वा स्वीक ति िेगर अन्य सांस्थामा सेवा ददने चचवकत्सक 
िथा अन्य स्वास््यकमीलाई ित्काल कारिािी गने। 

९. िाविरी सेवाप्रदायकिरूसँगको तमलेमिोमा अस्पिाल सेवा, तनदान, प्रयोगशाला र फामेसी सेवाका 
लातग िाविर ररफर गने र िी सेवाप्रदायकिात कतमशन तलने प्रव चतीयको तनरन्िर तनगरानी गरी 
त्यस्िा चचवकत्सक र स्वास््यकमीलाई ित्काल काननुी कारिािीको दायरामा ल्याउने।  

१०. स्वास््य सेवा तलन आउने व्यचिसँग सिै प्रकारका प्रयोगशाला शलु्क र तनदान शलु्क तलन ेिर 
सोिमोचजमको सेवा उपलध ध नगराउने प्रव चतीयमा ित्काल तनयन्त्रण गने। यस व्यवस्थाको पालना 
नगने जोकोिीलाई कारिािीको दायरामा ल्याउने। 

3.7 ववतध, प्रवक्रयाको पररपालना 
१. प्रत्येक आतथयक वषय शयुो िनु ुअगावै प्रतिष् ठानको वावषयक काययक्रम ियार गरी काययकारी सतमतििात 

पाररि गराई कायायन्वयन गने व्यवस्था गने। यस आतथयक वषयका लातग यस्िो काययक्रम २०७८ 
र्दौ मसान्ितर्त्र पाररि गराइसस ने। 

२. वावषयक काययक्रम पाररि गदाय वावषयक खररद योजना सँगसँगै पाररि गने र सोिमोचजम प्रतिष् ठानको 
काययसम्पादन प्रवक्रया अचि िकाउने। 

३. प्रतिष् ठानको रणनीतिक योजना (Strategic Plan) ियार गरी २०७८ फागनु मसान्ितर्त्र पररषद् िात 
पाररि गराई कायायन्वयनमा ल्याउने। 

४. िजेततिना खचय गने, आतथयक अनशुासनको पालना नगने र तनयमववपरीि खचय गने प्रव चतीयलाई पूणय 
रूपमा तनयोत्साविि गने, यस्िो काययमा सांलनु न पदातधकारी, चशक्षक र कमयचारीलाई ित्काल 
कारिािीको दायरामा ल्याउने। 

५. प्रत्येक वषयको लेखापरीक्षणमा औांल्याइएका िेयोज ुफर्छ्यौतमा िदायोकिा नदेखाउने, िारम्िार उिी 
प्रक तिको गल्िी गने र आतथयक अतनयतमििामा सांलनु न िनेु सिैलाई कारिािीको दायरामा ल्याउने। 

६. प्रतिष् ठानको आन्िररक तनयन् त्रण प्रणाली (Internal Control System) ियार गरी कायायन्वयनमा 
ल्याउन।े   

७. प्रतिष् ठानको ववतर्न् न ववर्ाग िथा सांरचनासँग सम्िचन्धि काययप्रणालीलाई व्यवचस्थि िनाउन 
आन्िररक काययववतध िनाई काययकारी सतमतििात पाररि गराई लाग ुगने। 

८. प्रतिष् ठानको आतथयक र खररदसम्िन्धी काययववतध ियार गरी पररषद् िात पाररि गराई कायायन्वयन 
गने।       
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3.8 खररद प्रवक्रयासँग सम्िचन्धि ववषय 
१. खररद प्रवक्रयाका सम्िन्धमा प्रचतलि नेपाल काननु र अन्य काययववतध अनरुूप िनेु गरी खररद 

प्रवक्रयाको अतधकार तनददयष् त गने। 

२. अतनवायय रूपमा खररद योजना िनाएर मात्र कुनै पतन खररद कायय सम्पन् न गने। चाल ु आतथयक 
वषयको र्दौदेचख आकचस्मक सेवािािेक अन्य ववर्ागिरूमा िनुे सिै प्रकारका खररद काययका लातग 
अतनवायय रूपमा खररद योजना ियार गने।   

३. खररद प्रवक्रयामा सांलनु न िनेु कमयचारीलाई कम्िीमा १० (दश) काययददनको खररदसम्िन्धी िालीम 
प्रदान गने। 

४. पररच्छेद ३ मा उल्लेख र्एका केिी नमनुा खररद काययसमेिलाई आधारको रूपमा तलई अतनयतमि 
िवरले खररद काययमा सांलनु न पदातधकारी िथा कमयचारीलाई अववलम्ि तनयमनकारी िथा 
अनसुन्धानकारी तनकायिात छानतिन गराई कारिािीको दायरामा ल्याउन।े 

५. खररद प्रवक्रयामा कुनै एक आपूतियकिायलाई मात्र लचक्षि (Vendor Locking) गने, अवैध तमलेमिो 
गने, प्रचतलि खररद काननुको पालना नगने, अस्वार्ाववक दररेत कायम र स्वीक ि गने र पारदचशयिा 
नअपनाउने पदातधकारी र कमयचारीमातथ ित्काल छानतिन गरी कारिािीको दायरामा ल्याउने। 

६. खररद काययमा िाल सांलनु न कमयचारीलाई ित्काल सो चजम्मेवारीिात िताई िालीमप्रा् ि कमयचारीलाई 
चजम्मेवारी ददन।े     

3.9 समरस् व्यवस्थापनका सम्िन्धमा 
१. पदातधकारी चयन र तनयचुि प्रवक्रयामा अववलम्ि सधुार गने। 

२. पदातधकारीको काययसम्पादनस्िरका िारेमा तनयतमि अनगुमन गने। 

३. रचजष् िकलार पदमा प्रशासतनक र व्यवस्थापक य अनरु्व र्एको व्यचि चयन गने। 

४. पररषद्  र काययकारी सतमतिको िैठक तनयतमि रूपमा गने। पररषद्का आगामी िैठकिरू प्रतिष् ठानमा 
नै गने व्यवस्था तमलाउन े र पररषद्  िैठक निसेको लामो समय र्एकाले यसपतकका लातग 
आगामी एक मविनातर्त्र िैठक गने। 

५. शैचक्षक पररषद् (Academic Council) को तनयतमि िैठक गने। 

६. प्रत्येक ि् िा पदातधकारी िथा ववर्ागीय प्रमखुसवििको उच्च व्यवस्थापन समिु (Senior 

Management Team) को िैठक राखी वस्िचुस्थतिको समीक्षा, समस्या समाधान र र्ावी योजनाका 
िारेमा छलफल गने। 

७. ववर्ागीय प्रमखुले प्रत्येक ि् िा ववर्ागस्िरीय िैठक राखी समस्यािरूका िारेमा छलफल र समाधान 
गने पररपाती िसाउने।    
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८. अस्पिाल तनदेशकले प्रत्येक तििान अस्पिालका ववतर्न् न ववर्ाग का प्रमखुिरूसँग िैठक गरी ववगि 
२४ िण्ताको वस्िचुस्थति र सो ददनको काययका िारेमा छलफल गने पररपाती िसाउने। 

९. चशक्षक िथा कमयचारीको आवास व्यवस्थापनका सम्िन्धमा स्पष् त मापदण्ड िनाई कायायन्वयन 
गने। 

१०. कमयचारीको कायय चजम्मेवारीको समयिधिक िेरफेर (Rotation) मा िनेु व्यवस्था गने, यसको पालना 
गनय सम्िचन्धि पदातधकारी र ववर्ागीय प्रमखुलाई चजम्मेवार िनाउने। 

११. प्रतिष् ठानको आतथयक ्ोि सिल िनाउन देिायका काययिरू गने:- 
(क) ववयाराथी सीत सङ्क ्या, शलु्क र ववदेशी ववयाराथी तसत सां्या तनधायरण सम्िन्धमा चचवकत्सा 

चशक्षा आयोगसँगको समन्वयमा गरी पनुरावलोकन गने। 
(ख) चचवकत्सा चशक्षा आयोगसँगको समन्वयमा ववदेशी ववयाराथीका लातग कोता िोक  तिनका लातग 

छुटैा  शलु्क सांरचना ियार गने। 
(ग) चचवकत्सा चशक्षा आयोगसँगको समन्वयमा प्रतिष् ठानका ्याकल्ती िथा कमयचारीलाई 

प्रतिष् ठानका स्वास््य चशक्षाका काययक्रममा सन्ितिलाई र्नाय गनय कोता उपलध ध गराउने 
जस्िा गैरमौदद्र क उत्प्ररेणाको व्यवस्था गने। 

(ि) प्रतिष् ठानको जनशचि िथा पूवायधारको पूणय उपयोगका लातग चचवकत्सा चशक्षा आयोगसँगको 
समन्वयमा वषयको दईुपतक ववयाराथी र्नाय तलन ेसम्िन्धमा सम्र्ाव्यिा अध्ययन गने।  

(ङ) प्रतिष् ठानको सम्पचतीयको समचुचि उपयोग िनेु गरी अन्य सेवाप्रदायकिरूलाई तलज वा र्ाडामा 
उपलध ध गराउने। 

(च) िालको र्ाडादरलाई समसामवयक िनाउन ेगरी पनुरावलोकन गने। 
(छ) आ्नै तनदान, प्रयोगशाला र फामेसी सेवा सञ् चालन ववतध ियार गरी त्यस्िा सेवा सञ् चालनमा 

ल्याउन।े 
(ज) सञ् चालन खचयमा तमिव्यवयिा अपनाउने, अनावश्यक खचय कतौिी गने,  तमिचव्यिा काययववतध 

जारी गरी ित्काल लाग ुगने। 
(झ) प्रतिष् ठानका वक्रयाकलाप सञ् चालनका लातग आवश्यकर्न्दा िकी करार वा ्यालादारी 

रूपमा सेवामा राचखएका कमयचारीलाई अवकाश ददने।  
(ञ) करार वा ्यालादारीमा रा् नपुने पद र सङ्क ्या काययकारी सतमतििात स्वीक ि गराई सम्र्व 

र्एसम्म सेवा करारमा मात्र रा् ने व्यवस्था गने। तनयमावलीमा व्यचि करारमा रा् नपुने 
अवस्थाको स्पष् त व्या्या गरी सोिी अनसुार मात्र काययकारी सतमतिले तनददयष् त गरेको पद र 
सङ्क ्यामा व्यचि करारमा तलने व्यवस्था गने। 

(त) चस्थर सम्पचतीयको समयिधिक ममयिसम्र्ार गने काययिातलका तनमायण गरी कायायन्वयन गने।   
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१२. खररद प्रवक्रयामा देचखएको ववसांगति र आतथयक काययप्रणालीको पररपालनामा र्एको कमजोरी सच्याई 
समरस् आतथयक प्रशासनलाई सिी मागयमा ल्याउन काययकाररणी पररषद्को अनरुोधमा ित्काललाई 
कम्िीमा ६ मविनाका लातग स्वास््य िथा जनसङ्क ्या मन् त्रालयले वररष्ठ कमयचारीको नेि त्वमा 
सम्िचन्धि ववषयववज्ञिरूको अतधकारसम्पन् न तोली खताउने। 

3.10 तनयामक तनकायको र्तूमका 
१. नेपाल मेतडकल काउचन्सल र चचवकत्सा चशक्षा आयोगले प्रत्येक छ मविनामा प्रतिष् ठानिरूको तनरीक्षण 

गरी काययरि जनशचि, शैचक्षक अवस्था र सेवाप्रवािको ववषयमा प्रतिवेदन ददने र त्यस्िो प्रतिवेदन 
पररषद् को आगामी िैठकमा पेश गने व्यवस्था गने।यो पतकको लातग यी दईु तनकायले १५ 
ददनतर्त्र यस्िो तनरीक्षण गने व्यवस्था तमलाउन।े (पन्र) 

२. स्वास््य िथा जनसङ्क ्या मन् त्रालयमा प्रतिष् ठानिरूको सम्पकय  तिन्द ुवा मिाशाखाको व्यवस्था गने। 

३. मन् त्रालयले प्रतिष् ठानिरूको कामकारिािीको तनयतमि अनगुमन गरी प्रतिवेदन ददने र त्यस्िो 
प्रतिवेदन पररषद् को आगामी िैठकमा पेश गने व्यवस्था गने। 

४. स्वास््य र चशक्षा के्षत्रमा िनेु भ्रष् ताचारको असर र प्रर्ाव ििआुयातमक िनेु र आम नागररकको 
स्वास््यसँग प्रत्यक्ष सम्िचन्धि िनेु र्एकाले अनसुन्धानकारी र तनयामक तनकायले त्यस्िा ववषय 
शीघ्र फर्छ्यौत गनय अनरुोध गने। 

अन्त्यमा, काययदललाई ववश् वास गरी वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठानको ववयारमान समस्याको 
पविचान गरी समस्या समाधानको सझुाव ददने चजम्मेवारी ददनरु्एकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवां प्रतिष् ठानका 
कुलपति्यूमा िाददयक आर्ार व्यि गदयछक। त्यसैगरी स्वास््य िथा जनसङ्क ्या मन्त्रालयले आवश्यक 
लचजचष् तक सवुवधा उपलध ध गराएकोमा सो मन्त्रालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गदयछक। प्रतिष् ठानमा स्थलगि 
अध्ययन र छलफलका लतग काययदललाई स्थान उपलध ध गराउने िथा आवश्यक अतर्लेख एवां कागजाि 
उपलध ध गराएकोमा प्रतिष् ठानका पदातधकारी, चशक्षक एवां ववर्ागीय प्रमखु, कमयचारी िथा आन्दोलनरि 
पक्षिरू समेिलाई धन्यवाद ददन्छक। अध्ययनका क्रममा मित्वपूणय जानकारी एवां सूचना उपलध ध गराउने 
स्थानीय जनप्रतितनतधिरू, नागररक समाजका प्रतितनतधिरू, पत्रकार लगायि सिैप्रति िाददयक धन्यवाद ददन्छक।   
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4 अनसूुची १ 

सझुाव कायायन्वयनको कायययोजना 
 

 

क्र.सां. मु् य वक्रयाकलाप कायायन्वयन 
समय सीमा 

कायायन्वयनका लातग 
मु् य चजम्मेवार 

तनकाय/पदातधकारी 

कायायन्वयनमा सियोगी 
र्तूमका 

कायायन्वयन सूचक 

१ पदातधकारीिरूको व्यचिगि 
आचरण र व्यविारसम्िन्धी ववषयमा 
कारवािी 

२०७८ असोज वी. पी. कोइराला 
स्वास््य ववज्ञान 
प्रतिष् ठानको सञ्चालक 
पररषद् 

स्वास््य िथा जनसां्या 
मन्त्रालय 

यस ववषयमा प्रतिष् ठानको सञ्चालक 
पररषद् मा छलफल र्ई कारवािीको 
प्रवक्रया अचि िकेको िनुे। 

२ चशक्षक िथा कमयचारीिरूले आ-
आ्नो पदअनसुारको चजम्मेवारी 
पूरा नगरेको िथा आचरण पालना 
नगरेको ववषयमा कारवािी गने 

२०७८ पसु प्रतिष् ठानका 
अतधकारप्रा् ि 
अतधकारी 

 पदअनसुारको चजम्मेवारी पूरा नगने 
र आचरण पालना नगने चशक्षक 
िथा कमयचारीिरूलाई स्पष्टीकरण 
सोधी कावायिीको प्रवक्रया अचि 
िढ्ने। 

३ वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान 
प्रतिष् ठान ऐन, २०४९ मा सांशोधन 
प्रस्िाव नेपाल सरकार, मचन्त्रपररषद् 
मा पेश गने 

२०७८ 
कातियक 

स्वास््य िथा जनसां्या 
मन्त्रालय 

चशक्षा, ववज्ञान िथा 
प्रववतध मन्त्रालय, 
राचष् िकलय चचवकत्सा चशक्षा 
आयोग, 

ऐन सांशोधन प्रस्िाव नेपाल सरकार, 

मचन्त्रपररषद् मा पेश र्एको िनुे 
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नेपाल मेतडकल 
काउचन्सल 

४ स्वास््य मन्त्रालय सम्िधिक 
सावयजतनक तनकायका पदातधकारी 
िथा सदस्यको तनयचुि र मनोनयन 
सम्िन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई 
पनुलेखन गरी नेपाल सरकारसमक्ष 
प्रस्िाव पेश गने 

२०७८ असोज स्वास््य िथा जनसां्या 
मन्त्रालय 

चशक्षा, ववज्ञान िथा 
प्रववतध मन्त्रालय 

ववश् वववयारालय अनदुान 
आयोग 

राचष् िकलय चचवकत्सा चशक्षा 
आयोग 

नेपाल मेतडकल 
काउचन्सल 

पनुतलयचखि मापदण्डसम्िन्धी प्रस्िाव 
नेपाल सरकार, मचन्त्रपररषद् समक्ष 
पेश र्एको िनुे  

५ वी. पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान 
प्रतिष् ठान तनयमावली, २०५५ मा 
सांशोधन 

२०७८ 
कातियक 

ति. पी. कोइराला 
स्वास््य ववज्ञान 
प्रतिष् ठानको सञ्चालक 
पररषद् 

स्वास््य िथा जनसां्या 
मन्त्रालय 

प्रतिष् ठानका उपकुलपति 

प्रतिष् ठानको सांशोतधि तनयमावली 
ियार र्ई सञ्चालक पररषद् िैठकले 
अनमुोदन गरेको िनुे। 

६ सिै स्वास््य ववज्ञान प्रतिष्ठान 
समेट्ने छािा ऐन तनमायण 

२०७९ असार स्वास््य िथा जनसां्या 
मन्त्रालय 

चशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववतध 
मन्त्रालय 

सिै स्वास््य ववज्ञान 
प्रतिष्ठानियो 

देशर्रका सिै स्वास््य ववज्ञान 
प्रतिष्ठान समेट्ने छािा ऐन तनमायण 
र्एको िनु े

७ प्रतिष् ठानको स्वातमत्वमा रिेका सिै 
प्रकारका सम्पचतीयको अयारावतधक 
वववरण ियार गरी सावयजतनक गने 

२०७८ पसु  प्रतिष् ठानका 
उपकुलपति 

प्रतिष् ठानको रचजष् िकलार सम्पचतीयको अयारावतधक वववरण 
सावयजतनक र्एको िनुे। 
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८ प्रतिष् ठानको सम्पचतीय उपयोगका 
सम्िन्धमा स्पष् त मापदण्ड िनाई 
कायायन्वयन गने 

२०७८ पसु प्रतिष् ठानका 
उपकुलपति 

प्रतिष् ठानको रचजष् िकलार मापदण्ड ियार र्ई कायायन्वयनमा 
आएको िनुे 

९ अनतधक ि व्यचि वा सांस्थालाई 
प्रतिष् ठानको सम्पचतीयको उपर्ोग 
गनयिात वचञ् चि गने, चजम्मेवार 
पदातधकारी िथा कमयचारीलाई 
कारिािीको दायरामा ल्याउन े

२०7८ असोज सञ्चालक पररषद्  प्रतिष् ठानको रचजष् िकलार प्रतिष् ठानको सम्पचतीय अनतधक ि 
रूपमा उपयोग गने व्यचि वा 
सांस्थालाई िताइएको िनुे, 
सांलनुन पदातधकारी िथा कमयचारी 
कारवािीको दायरामा आएको िनुे 

१० प्रतिष् ठानको जनुगा र अन्य र्ौतिक 
सम्पचतीयको सांरक्षणको समयिधिक 
कायययोजना ियार गरी 
कायायन्वयनमा ल्याउन े

२०७८ पसु उपकुलपति रचजष् िकलार कायययोजना ियार र्ई 
कायायन्वयनमा आएको िनु े

११ िालसम्म रोवकएका दीक्षान्ि 
समारोि सम्पन् न गने 

२०७८ चैि उपकुलपति चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार दीक्षान्ि समारोि सम्पन् न र्एको 
िनुे 

१२ प्राध्यापक िथा चशक्षकिरूको 
Academic Credentials 

प्रतिष् ठानको वेिसाइतमा रा् ने 

२०७८ पसु चशक्षाध्यक्ष उपकुलपति, रचजष् िकलार Academic Credentials 

प्रतिष् ठानको वेिसाइतमा राचखएको 
िनुे 

१३ इन्तरनेत, अध्ययन सामरस्ी 
लगायिका ववयाराथीिरूका लातग 
अत्यावश्यक सवुवधािरू सतुनचश् चि 
गने 

२०७८ पसु रचजष् िकलार उपकुलपति ववयाराथीिरूका लातग अत्यावश्यक 
सवुवधािरू उपलध ध र्एको िनुे  
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१४ प्रतिष् ठानको शैचक्षक गणुस्िर 
सतुनचश् चििा िथा प्रत्याययन 
(Quality Assurance and 

Accreditation) गरी सधुार गने 

२०७९ असार  ववश् वववयारालय अनदुान 
आयोग 

उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष प्रतिष् ठानको शैचक्षक गणुस्िर 
सतुनचश् चििा िथा प्रत्याययन 
सम्पन् न र्ई सधुार योजना 
कायायन्वयन शयुो र्एको सावयजतनक 
र्एको िनु े

१५ प्रतिष् ठानको अध्ययन, अध्यापन र 
अनसुन्धान सम्िन्धी वक्रयाकलापको 
तनरीक्षण  

२०७८ 
र्ाद्र देचख 
तनरन्िर  

चशक्षाध्यक्ष उपकुलपति, ववर्ागीय 
प्रमखुिरू 

तनरीक्षण प्रतिवेदन ियार र्एको िनुे  

१६ प्रत्येक छ मविनामा शैचक्षक 
गतिववतधको ववश् लेषण र शैचक्षक 
परीक्षण (Educational Audit) 

मूल्याङ्क कन प्रतिवेदन काययकारी 
सतमतिमा पेश गने व्यवस्थालाई 
अतनवायय गने। 

प्रत्येक वषयको 
असोज र चैि 
मविना 

चशक्षाध्यक्ष उपकुलपति शैचक्षक परीक्षण काययकाररणी 
सतमतिमा पेश र्ई छलफल िनुे 
पधिकति शयुो र्एको िनुे  

१७ सलुर् दररेतमा अस्पिाल िािातर्त्र 
फामेसी सेवा उपलध ध गराउन े
(ित्कालका लातग तनजी सेवा 
प्रदायकसँगको सिकाययमा) 

२०७८ मांसीर अस्पिाल तनदेशक उपकुलपति, रचजष् िकलार अस्पिाल िािातर्त्र फामेसी सेवा 
सलुर् िनु े

१८ आगामी िीन वषयतर्त्र प्रतिष् ठानको 
फमायस्यवुतकल स्थापना गने गरी 
प्रवक्रया अचि िकाउन े

२०७८ मांतसर रचजष् िकलार उपकुलपति, 

अस्पिाल तनदेशक 

 

प्रतिष् ठानको फमायस्यवुतकल 
स्थापनाका लातग जनुगा पविचान, 

स्थापना िथा सञ् चालन ववतध र 
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्ोि पविचान र्ई काययकाररणी 
पररषद् िात स्वीक ि र्एको िनुे  

१९ सिै प्रयोगशाला र रेतडयोलोजी सेवा 
अस्पिालतर्त्र उपलध ध गराउन े

२०७८ 
चैिदेचख  

अस्पिाल तनदेशक उपकुलपति, रचजष् िकलार 

 
आवश्यक ररएजेण्त िथा 
उपकरणिरूको व्यवस्था र्ई 
प्रयोगशाला र रेतडयोलोजी सेवा शयुो 
र्एको िनु े

२० अस्पिाल सेवा सधुारका लातग 
प्रतिवेदनले औ ांल्याएका सधुारका 
सझुाव कायायन्वयन गने 

२०७८ असोज  अस्पिाल तनदेशक उपकुलपति, रचजष् िकलार स-साना सेवा समेि प्रा् ि नर्एको 
सेवारस्ािीको गनुासो सम्िोधन 
र्एको िनु े

२१ अस्पिालजन्य फोिोरको 
व्यवस्थापनमा अन्िरायचष् िकलय नम्सय िथा 
सङ्क क्रमण रोकथामका उपायसविि 
सधुार गने र लापरवािी गने 
व्यचिलाई ित्काल कारिािीको 
दायरामा ल्याउन।े 

२०७८ मांतसर  अस्पिाल तनदेशक उपकुलपति, रचजष् िकलार अस्पिालजन्य फोिोरको 
व्यवस्थापनमा सधुार र्एको िनुे, 
लापरवािी गने व्यचिववयोधिक 
कारिािी प्रवक्रया अचि िकेको िनुे 

२२ अस्पिालमा काययरि चचवकत्सक, 
नसयलगायिका स्वास््यकमी, 
कमयचारी िथा स्वास््यकमीको 
सवुवधालाई समयानकूुल िनाउन े

२०७९ असार  उपकुलपति चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार 
अस्पिाल तनदेशक 
 
 

काययरि जनशचिको सवुवधा 
समयानकूुल र्एको िनुे,   
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२३ प्रतिष् ठानको वावषयक काययक्रम ियार 
गरी काययकारी सतमतििात पाररि 
गराई कायायन्वयन गने 

चाल ुआ. व. 
को लातग र्ाद्र  
मसान्ि र 

त्यसपतछ 
प्रत्येक वषयको 
असार मसान्ि 

उपकुलपति चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार, 
अस्पिाल तनदेशक 
 
 

प्रतिष् ठानको वावषयक काययक्रम 
काययकारी सतमतििात पाररि र्ई 
कायायन्वयनमा गएको िनु े

२४ प्रतिष् ठानको रणनीतिक योजना 
(Strategic Plan) िनाई कायायन्वयन 
गने 

२०७८ फागनु उपकुलपति चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार, 
अस्पिाल तनदेशक 

प्रतिष् ठानको रणनीतिक योजना 
काययकाररणी सतमतििात पाररि र्ई 
कायायन्वयनमा आएको िनुे  

२५ प्रतिष् ठानको आन्िररक तनयन् त्रण 
प्रणाली (Internal Control 

System) ियार गरी कायायन्वयनमा 
ल्याउन े

२०७८ फागनु उपकुलपति चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार, 
अस्पिाल तनदेशक 

प्रतिष् ठानको आन्िररक तनयन् त्रण 
प्रणाली काययकाररणी सतमतििात 
पाररि र्ई कायायन्वयनमा आएको 
िनुे  

२६ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कायायन्वयनको 
योजना िनाई कायायन्वयन गने 

२०७८ र्ाद्र   उपकुलपति चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार 
अस्पिाल तनदेशक 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
कायायन्वयनको योजना काययकाररणी 
सतमतििात पाररि र्ई 
कायायन्वयनमा आएको िनु े

२७ खररद योजना तनमायण गरी 
कायायन्वयन गने 

यस वषयको 
लातग २०७८ 
र्ाद्र  र 
ित्पश् चािो 

रचजष् िकलार 
 

उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष 
अस्पिाल तनदेशक 

खररद योजनातिना आकचस्मक 
सेवािािेकका खररद िन्द र्एको 
िनुे,   
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प्रत्येक वषयको 
असार  

२८ खररद प्रवक्रयामा सांलनु न िनुे 
कमयचारीलाई कम्िीमा १० (दश) 
काययददनको खररदसम्िन्धी िातलम 

२०७८ र्ाद्र   प्रतिष् ठानका रचजष् िकलार 
 

उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष 
अस्पिाल तनदेशक 

खररद प्रवक्रयामा सांलनु िे िनु े
कमयचारीले खररद सम्िन्धी िातलम 
प्रा् ि गरेको िनु े

२९ प्रत्येक ि् िा पदातधकारी िथा 
ववर्ागीय प्रमखुसवििको उच्च 
व्यवस्थापन समिु (Senior 

Management Team) को िैठक 
आयोजना िनु े

२०७८ 
र्ाद्र देचख 
तनरन्िर 

उपकुलपति 
 

चशक्षाध्यक्ष, रचजष् िकलार, 
अस्पिाल तनदेशक, 
ववर्ागीय प्रमखुिरू 

प्रतिष् ठान सम्िन्धी वस्िचुस्थतिको 
समीक्षा, समस्या समाधान र र्ावी 
योजनाका िारेमा छलफल िथा 
िैठकका माइन्यतु ियार र्एको 
िनुे 

३० चशक्षक िथा कमयचारीको आवास 
व्यवस्थापनका सम्िन्धमा स्पष् त 
मापदण्ड िनाई कायायन्वयनमा 
ल्याउन े

२०७८ असोज रचजष् िकलार  उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष 
अस्पिाल तनदेशक, 
ववर्ागीय प्रमखुिरू 

आवास व्यवस्थापनका मापदण्ड 
काययकाररणी सतमतििात पाररि र्ई 
कायायन्वयनमा आएको िनु े

३१ प्रतिष् ठानको आतथयक ्ोि सिल 
िनाउन कायययोजना िनाउन े

२०७८ पसु रचजष् िकलार 
 

स्वास््य िथा जनसङ्क ्या 
मन् त्रालय, चचवकत्सा 
चशक्षा आयोग 
उपकुलपति, चशक्षाध्यक्ष 
अस्पिाल तनदेशक, 
ववर्ागीय प्रमखुिरू,  

प्रतिष् ठानको आतथयक ्ोि सिल 
िनाउने कायययोजना काययकाररणी 
सतमतििात पाररि र्एको िनुे 
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३२ प्रतिष् ठानिरूको तनरीक्षण गरी 
काययरि जनशचि, शैचक्षक अवस्था र 
सेवाप्रवािको ववषयमा प्रतिवेदन ददने 
र त्यस्िो प्रतिवेदन पररषद् को आगामी 
िैठकमा पेश गने व्यवस्था गने 

यसपतकको 
लातग र्ाद्र  ७ 
र त्यसपतछ 
प्रत्येक वषयको 
पसु र असार 
मसान्ि 

 नेपाल मेतडकल 
काउचन्सल र चचवकत्सा 
चशक्षा आयोग 

प्रतिष् ठानका उपकुलपति प्रतिष् ठानको काययरि जनशचि, 

शैचक्षक अवस्था र सेवाप्रवािको 
ववषयको प्रतिवेदन उपर पररषद् को 
आगामी िैठकमा छलफल र्एको 
िनुे । 

३३ स्वास््य िथा जनसङ्क ्या 
मन् त्रालयमा प्रतिष् ठानिरूका लातग 
सम्पकय  मिाशाखा र सम्पकय  व्यचि 
िोस ने  

२०७८ साउन 
मसान्ि 

स्वास््य िथा 
जनसङ्क ्या मन् त्रालय 

रचजष् िकलार  स्वास््य िथा जनसङ्क ्या 
मन् त्रालयमा प्रतिष् ठानको सम्पकय  
स्थावपि गनय सिज र्एको िनुे 
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5 अनसूुची २ 

केिी सान्दतर्यक अतर्लेखिरू 

१. उपकुलपतिले उपलध ध गराउन ुर्एको ववरात अस्पिालिात प्रा् ि तनयचुि पत्र 

२. तसवत स्सयान मेशीन िताउने पत्र 

३. CAPD Fluid उपलध ध नगराएको ववषयमा स्वास््य सेवा ववर्ागले प्रतिष् ठानसँग जानकारी 
माग गरेको पत्र 

४. CAPD Fluid उपलध ध गराउन नसवकने ववषयमा प्रतिष् ठानको सूचना 
५. PPP model मा CT Scan स्थापना सम्िन्धी सम्झौिा 
६. वववाददि खररद सम्िन्धी वववरण 

७. अनतधक ि व्यचिले पाएको आवास सम्िन्धी वववरण 

८. स्वीक ि दरिन्दी िथा कुल दरिन्दी सम्िन्धी कागजाि 
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१. उपकुलपतिले उपलध ध गराउन ुर्एको ववरात अस्पिालिात प्रा् ि तनयचुि पत्र 
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२. तसवत स्सयान मेशीन िताउने पत्र 
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३. CAPD Fluid उपलध ध नगराएको ववषयमा स्वास््य सेवा ववर्ागले प्रतिष् ठानसँग जानकारी माग गरेको 
पत्र 
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४. CAPD Fluid उपलध ध गराउन नसवकने ववषयमा प्रतिष् ठानको सूचना 
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५. सावयजतनक तनजी साझेदारी मोडेलमा तसती स्सयान मेशीन स्थापना िथा सेवा सञ् चालन सम्िन्धी 
Scan स्थापना सम्िन्धी सम्झौिा 
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६. वववाददि खररद सम्िन्धी प्रतिष् ठानिात प्रा् ि पत्र 
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७. अनतधक ि व्यचिले पाएको आवास सम्िन्धी वववरण 

प्रा. डा. अनपु चितमरे सांयोजकत्वको आवास सतमतिले िझुाएको प्रतिवेदन अनसुार प्रतिष्ठानको 
आवास प्रयोग गने प्रतिष्ठान िाविरका सांस्था िथा व्यचिियोको वववरण 

तस .नां.  कम्पतनको नाम आवाश सां्या कैवफयि 
१ सचजयइलेसिकलो मेतडका काठमाडक ३ िरर्ाडा िथा ववयारिु मिशलु प्राप्त नर्एको। 
२ केज कन्सल्तेण्त काठमाडक १ िरर्ाडा िथा ववयारिु मिशलु प्राप्त नर्एको। 

३ श्याम सनु्दर तनमायण सेवा प्रा. तल. १ िरर्ाडा िथा ववयारिु मिशलु प्राप्त नर्एको। 

४ तसमेन्स ईचन्डया १ िरर्ाडा िथा ववयारिु मिशलु प्राप्त नर्एको। 

५ एतलरे्तर सलसुन प्रा.तल. १ िरर्ाडा िथा ववयारिु मिशलु प्राप्त नर्एको। 

६ वकड्जी स्कूल धरान १ सम्झौिाको कागजाि प्राप्त नर्एिा पतन 
िरर्ाडा र ववजलुी मिशलु तनयतमि योपमा 
प्राप्त र्एको। 

७ के. वत. एम सेसयूररती सतर्यसेज प्रा. 
तल. 

१८ सम्झौिाको म्याद समाप्त र्ई िर खाली गनय 
सूचना गदाय पतन िर खाली नर्एको।  

८ काचश्मक इलेचसिकलकल्स, धरान ७ प्रतिष्ठान र इलेचसिकलकल्स वीच सम्झौिा 
र्एको।िरर्ाडा र ववजलुी मिशलु प्राप्त 
र्एको। 

 एयरतेक प्रा.तल. (Ac 

Maintenance)  
२ प्रतिष्ठान र इलेचसिकलकल्स वीच सम्झौिा 

र्एको।िरर्ाडा र ववजलुी मिशलु प्राप्त 
र्एको। िर 631  B    का लातग सम्झौिा 
नर्एको। 

९ सयावपतल इन्तरप्राइजेज काठमाडक १ सम्झौिाको म्याद सवकएको। िरर्ाडा तिने 
नगरेको। 

१० इष्टवेष्ट कन्सनय प्रा.तल. काठमाडक १ सम्झौिा प्राप्त नर्एको। िरर्ाडा प्राप्त 
नर्एको। 

११ ददल्ली पचव्लक स्कूल धरान १३ प्रतिष्ठान र स्कूल वीच सम्झौिा र्एको। 
१२ तर्.आई. पी सेसयूररती सतर्यसेज प्रा. 

तल. 
९  उि सेसयरुरतीसँग सम्झौिा गनुय अगाडी 

देचख नै िसोिास गरररिेको। 

 ववजलुी िथा र्ाडा निझुाएको। 

 अविले उि सेसयरुरतीको सेवािात 
िवतसकेको व्यचि पतन आवाशमा वसी 
रिेको। 

 जम्मा  ५९  
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वववप कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रतिष् ठानसाग सम्िचन्धि केिी िस्वीरिरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वायोकेतमकल्स Analyzer 

 

 

Dental College को पानी चवुिएर फल्स तसतलङ ववतरस्एको र्ाग 
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नतसयङ्ग कलेजको ममयि ववविन अवस्थामा रिेको गारो 

 

 

फोिोर जलाउने Incinerator 
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अस्पिालजन्य फोिोरको अवस्था र फोिोर प्रशोधन गने मेशीन 
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ममयिको अर्ावमा रिेको अध्यापन कक्ष 

 

 

 

पानी चवुिएको अवस्थामा रिेको  Autoclave मेशीन 
 


