फार्मेसी अधिकृतहरुको स्तरवृद्धि सम्बन्िी प्रधतवेदनः
(क)

उजुरीको सं क्षिप्त व्यहोराः
सं घीय र्माधर्मला तथा सार्मान्य प्रशासन एवं स्वास््य र्मन्रालयबाट सातौं तहर्मा सर्मायोजन
भएका फार्मेसी अधिकृतहरु धनकेश श्रे ष्ठ, द्धकरण बज्राचायय, द्धववेक श्रे ष्ठ र र्मुकेन्र पक्षियारको
केही र्मद्धहना अगाधि स्वास््य र्मन्रालयले गरे को स्तरवृद्धि गैरकानुनी रहेको । सो सम्बन्िर्मा
धर्मधत २०७५।०९।११ गते पधिका स्तरवृद्धि गैरकानुनी रहेको भनी संघीय र्माधर्मला तथा
सार्मान्य प्रशासन र्मन्रालयले खारे ज गरी स्वास््य र्मन्रालयलाई पररपर भइसकेको । तर
सो स्तरवृद्धिको आिर्मा धनजहरुले आठौं तहको तलब तथा सुद्धविा धलइरहेको भन्ने सर्मेत ।

(ख)

त्यगत द्धववरणः
१. नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो सं शोिन) को दफा ९(१)(४) अनुसार फार्मेसी
अधिकृत सातौं तहबाट आठौं तहर्मा स्तरवृद्धि गनय दे हाय बर्मोक्षजर्म हुनपु ने दे क्षखन्ि सातौं तहर्मा तीन वर्यको सेवा अवधि हुनपु ने,
 पधिल्लो दुई आधथयक वर्यको काययसम्पादन र्मूल्याङ्कनर्मा कम्तीर्मा उत्तर्म अङ्क प्राप्त
गनुप
य ने,
 दुगर्म
य िेरर्मा सेवा गनुप
य ने अवधि कम्तीर्मा एक वर्य अधत दुगर्म
य वा दुई वर्य दुगर्म
य
िेरर्मा सेवा गनुपय ने ।
२. सोही ऐनको दफा ९(२) र्मा- “उपदफा (१) र्मा उक्षल्लक्षखत कर्मयचारीले सो उपदफार्मा
उक्षल्लक्षखत अवधिसम्र्म सोही उपदफार्मा उल्लेख भएको िेरर्मा कार्म नगरे को भए त्यस्तो
नपुग अवधिसम्र्म त्यस्तो िेरर्मा गई रुजु हाक्षजर भई कार्म गररसकेपधि र्मार त्यस्तो
कर्मयचारीलाई स्तरवृद्धि गररनेि ।
तर, पद वा दरवन्दी नभएका कारण कुनै कर्मयचारीलाई त्यस्तो िेरर्मा खटाउन नसद्धकने
भएर्मा यस दफाको अन्य उपदफाको अिीनर्मा रही त्यस्ता कर्मयचारीलाई पधन र्माधथल्लो
तहर्मा स्तरवृद्धि गनय बािा पने िै न” भनी उल्ले ख भएको । उक्त ऐन तथा धनयर्मावली
सर्मेतर्मा उल्ले ख भएको स्तरवृद्धि सम्बन्िी व्यवस्था अनुसूची- १ र्मा सं लग्न ि ।
३. स्तरवृद्धि सम्बन्िी द्धटप्पणी कागजात र स्वास््य तथा जनसंख्या र्मन्रालयको च.नं.
(बढु वा) ६८३१ धर्मधत २०७६।०२।२० को अक्षख्तयार दुरुपयोग अनुसन्िान

आयोगलाई सम्बोिन गररएको पर अध्ययन गदाय दे हाय बर्मोक्षजर्म स्तरवृद्धि सम्बन्िी
धनणयय गरे को पाइयो नेपाल स्वास््य सेवा फार्मेसी सर्मूह फार्मेसी अधिकृत सातौं तहर्मा काययरत धनकेश
श्रे ष्ठ, द्धकरण सुन्दर बज्राचायय, द्धववेक श्रे ष्ठ र र्मुकेन्र पक्षियारलाई सोही सेवा, सर्मूह
तथा पदको आठौं तहर्मा स्तरवृद्धि गनयका लाधग धर्मधत २०७५।१०।१४ र्मा स्वास््य
र्मन्रालयबाट शुरु द्धटप्पणी पेश भएको ।
 पेश

भएको

द्धटप्पणी

अनुसार

धनजहरुको

सातौं

तहको

धनयुक्षक्त

धर्मधत

२०७२।०७।२४ रहेको दे क्षखन्ि ।
 द्धटप्पणीर्मा आ.व. ०७३/०७४ र ०७४/०७५ र्मा धनजहरुले प्राप्त गरे को
काययसम्पादन र्मूल्याङ्कनको अङ्क सर्मावेश गरे को पाइयो । का.स.र्मू. को कुल अङ्क
४० रहेकोर्मा उत्तर्म अङ्क भन्नाले कम्तीर्मा ३० अङ्क हुनपु नेर्मा धनजहरुको द्धवगत दुई
आ.व. को काययसम्पादन र्मूल्याङ्कनको कुल प्राप्ताङ्क उत्तर्म रहेको भन्ने उल्लेख गरे को
। उक्त द्धटप्पणीर्मा दुई आ.व. र्मा धनजहरुले प्राप्त गरे को का.स.र्मू. को अङ्क दे हाय
बर्मोक्षजर्म उल्लेख गरे को पाइयोका.स.र्मू. (आ.व.)
क्र.सं.

नार्मथर

१ धनकेश श्रे ष्ठ

०७३/०

०७४/०

७४

७५

४०

९.३२

४०

९.३२

३६.५

९.३२

४०

९.३२

.
२ द्धकरण सुन्दर बज्राचायय
.
३ द्धववेक श्रे ष्ठ
.
४ र्मुकेन्र पक्षियार
.
 फार्मेसी अधिकृत सातौं तहको दरवन्दी ५० भन्दा बढी भएकोर्मा सो र्मध्ये ििेल्िुरा,
बाग्लुङ, सुखेत र धसन्िुलीर्मा गरी ४ दरवन्दी र्मार दुगर्म
य र्मा रहेको । सो ४ दरवन्दी

सर्मेत २०७२ सालपधि र्मार भएको । फार्मेसी अधिकृत सातौं तहर्मा काययरत
ुँ ा सबैलाई
कर्मयचारीको अनुपातर्मा दुगर्म
य र्मा दरवन्दी कर्म भएको (पयायप्त नभएको) हुद
खटाउन नसद्धकने अवस्था रहेको । त्यसैले दुगर्म
य को शतय पूरा गराउुँदा सातौं तहका
ुँ ा ऐनको दफा ९(२) र्मा भएको
फार्मेसी अधिकृतहरुको वृक्षत्तद्धवकासर्मा असर पने हुद
शतय अनुसार पद वा दरवन्दी नभएको आिारर्मा स्तरवृद्धि गररएको भन्ने उल्लेख
भएको ।
४. नेपाल सरकार (सक्षचवस्तर) को धर्मधत २०७५।१०।२९ को धनणययानुसार धर्मधत
२०७५।०७।२४ दे क्षख जेष्ठता लागू हुने गरी नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो
संशोिन सर्मेत) को दफा ९(१)(४) अनुसार धनजहरुलाई नेपाल स्वास््य सेवा फार्मेसी
सर्मूह फार्मेसी अधिकृत पदको सातौं तहबाट सोही सेवा, सर्मूह तथा पदको आठौं तहर्मा
स्तरवृद्धि गररएको पाइयो ।
५. सोही धनणयय बर्मोक्षजर्म धर्मधत २०७५।११।०१ र्मा धनजहरुको स्तरवृद्धि गररएको पर
तयार गरे को पाइयो ।
स्वास््य तथा जनसं ख्या र्मन्रालयबाट प्राप्त र्माधथ उक्षल्लक्षखत पर तथा कागजातहरु अनुसूची२ र्मा संलग्न गररएको ि ।
६. नेपाल स्वास््य सेवा धनयर्मावली (चौथो सं शोिन) को धनयर्म ७१(८) र्मा- “कायय
सम्पादनको र्मूल्याङ्कनको प्रयोजनको धनधर्मत्त अङ्क गणना गदाय बढु वा वा स्तरवृद्धिको लाधग
सम्भाव्य उम्र्मेदवार हुन जधत वर्यको सेवा आवश्यक पने हो पधिल्लो त्यधत वर्यको कायय
सम्पादन र्मूल्याङ्कन वापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणना गनुप
य ने व्यवस्था भए पधन
स्तरवृद्धिको लाधग तीन वर्यको कायय सम्पादन र्मूल्याङ्कन वापतको अङ्क गणना गररनेि”
भनी उल्ले ख गररएको तर द्धटप्पणी कागज अनुसार तीन वर्यको कायय सम्पादन र्मूल्याङ्कन
गरे को दे क्षखएन ।
७. और्धि व्यवस्था द्धवभागको तलब भत्ता द्धवतरण भपायई अनुसार स्तरवृद्धि गररएका उक्त ४
जना कर्मयचारीहरुले २०७६ वैशाख र्मद्धहनादे क्षख फर्मायधसष्ट आठौं तहको तलब भत्ता प्राप्त
गरे को दे क्षखन्ि । और्धि व्यवस्था द्धवभागको सो सम्बन्िी पर तथा कागजात अनुसूची३ र्मा संलग्न ि ।

८. फार्मेसी अधिकृतको दरवन्दी भएका र्माधथ उक्षल्लक्षखत ४ वटा दुगर्म
य क्षजल्लार्मा उक्त पदको
ुँ द्धववरण र्माग गदाय द्धवभागको
हालसम्र्मको पदपूधतयको अवस्था बुझ्न स्वास््य सेवा द्धवभागसग
च.नं. १६१४ धर्मधत २०७६।०५।३० को परानुसार उक्त कुनै पधन क्षजल्लार्मा फार्मे सी
अधिकृत सातौं तहर्मा स्थायीद्वारा पदपूधतय गररएको नपाइएको । सो सम्बन्िी पर अनुसूची४ र्मा संलग्न रहेको ि ।
९. उजुरीर्मा उल्लेख भए बर्मोक्षजर्म कुनै धनणयय वा पररपर भए नभएको वारे सं घीय र्माधर्मला
तथा सार्मान्य प्रशासन र्मन्रालयलाई पराचार गदाय उक्त र्मन्रालयको च.नं. ३३ धर्मधत
२०७६।०६।१० को परसाथ प्राप्त कागजातबाट दे हाय बर्मोक्षजर्म भएको दे क्षखन्ि “कर्मयचारी सर्मायोजन अध्यादे श २०७५ बर्मोक्षजर्म कर्मयचारी सर्मायोजनको लाधग
अनलाइन आवेदन गनय धर्मधत २०७५।०९।११ र्मा सूचना प्रकाशन भएको र यस
र्मन्रालयको सहर्मधत धबना धर्मधत २०७५।०९।१० भन्दा पिाधि गररएका स्तरवृद्धि,
ुँ ा उक्त काययलाई
सरुवा तथा काज लगायतका द्धवर्यर्मा धनणयय भइरहेको पाइएको हुद
सर्मायोजन प्रयोजनको लाधग र्मान्यता ददन नसद्धकने व्यहोरा धनणययानुसार अनुरोि ि”
भनी स्वास््य तथा जनसंख्या र्मन्रालय सर्मेतलाई धर्मधत २०७५।११।०९ र्मा पर
लेक्षखएको ।
 अवगताथय श्रीर्मान् सक्षचवज्यू, स्वास््य तथा जनसंख्या र्मन्रालयलाई पठाइएको परसाथ
संलग्न धनणयय प्रधतधलद्धप अनुसार नेपाल स्वास््य सेवा ऐन अन्तगयतका कर्मयचारीको
सर्मायोजनको कायय सम्पन्न गने सम्बन्िर्मा- कर्मयचारी सर्मायोजन प्रकृया प्रारम्भ
भइसकेपधि नेपाल स्वास््य सेवा ऐन तथा धनयर्मावलीको प्राविान बर्मोक्षजर्म स्तरवृद्धि
भएका कर्मयचारीहरुको सर्मायोजन साद्धवककै तह र पदर्मा गने गरी प्रकृया अगाधि
बढाउने । स्वास््य तथा जनसंख्या र्मन्रालयबाट सर्मायोजनको पर उपलब्ि गराउुँदा
सम्बक्षन्ित कर्मयचारीको स्तरवृद्धि भएकै पदको पर ददने व्यवस्था धर्मलाउने भन्ने सर्मेत
धर्मधत २०७५।११।३० र्मा धनणयय भएको । सो सम्बन्िी पर तथा कागजात
अनुसूची- ५ र्मा संलग्न ि ।
१०. स्वास््य तथा जनसंख्या र्मन्रालयको र्माधथ उक्षल्लक्षखत पर अनुसार तथा सोिपुिका
क्रर्मर्मा बुक्षिए अनुसार यो द्धवर्यर्मा अक्षख्तयार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोगबाट िानद्धवन
वा अनुसन्िान कायय भइरहेको हुनसक्ने दे क्षखएको ।

(ग)

धनष्कर्य
१. सातौं तहर्मा धनयर्मानुसार तीन वर्यको सेवा अवधि भएको दे क्षखयो तर ऐनको दफा ९(१)(४)
अनुसार पधिल्लो दुई आधथयक वर्यको काययसम्पादन र्मूल्याङ्कनर्मा कम्तीर्मा उत्तर्म अङ्क प्राप्त
गनुप
य नेर्मा आ.व. ०७४/०७५ को काययसम्पादन र्मूल्याङ्कनर्मा न्यून अङ्क प्राप्त गरे को पाइयो
।
२. नेपाल स्वास््य सेवा धनयर्मावलीको धनयर्म ७१(८) र्मा व्यवस्था भए बर्मोक्षजर्म तीन वर्यको
कायय सम्पादन र्मूल्याङ्कन वापतको अङ्क गणना गरे को दे क्षखएन ।
३. ऐनको दफा ९(२) र्मा भएको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरे र र्माधथ उक्षल्लक्षखत ४ वटा
दुगर्म
य वा अधत दुगर्म
य क्षजल्लाहरुर्मा दरवन्दी बर्मोक्षजर्म फार्मे सी अधिकृतहरु नपठाई, उक्त
पदको दरवन्दी ररक्त राखी स्तरवृद्धि सम्बन्िी धनणयय गरे को दे क्षखन्ि ।
४. धर्मधत २०७५।९।१० भन्दा पिाधि गररएका स्तरवृद्धिको कायय सर्मायोजन प्रयोजनको
लाधग र्मान्य नहुने भनी पराचार गनुभ
य न्दा अगावै स्तरवृद्धिको धनणयय भएको तथा सो
स्तरवृद्धि सम्बन्िी कायय सम्बक्षन्ित ऐन धनयर्म बर्मोक्षजर्म अगाधि बढाएको दे क्षखन्ि ।
५. संघीय र्माधर्मला तथा सार्मान्य प्रशासन र्मन्रालयका सक्षचवज्यू सर्मेतको उपक्षस्थधतर्मा धर्मधत
२०७५।११।३० र्मा स्तरवृद्धि भएकै पदको पर ददने व्यवस्था धर्मलाउने धनणयय भएको
पाइएकोले सो धनणयय अनुसार उक्त स्तरवृद्धि सम्बन्िी काययलाई सं घीय र्माधर्मला तथा
सार्मान्य प्रशासन र्मन्रालयले र्मान्यता नददएको भन्न नधर्मल्ने दे क्षखयो तर प्राप्त कागजात
अनुसार स्वास््य सेवा ऐन तथा धनयर्मावलीर्मा तोद्धकए बर्मोक्षजर्मको सबै शतय पूरा नगररकन
धनयर्म द्धवपरीत स्तरवृद्धि गरे को पाइयो ।

(घ)

राद्धिय सतकयता केन्रको धर्मधत २०७६।०७।०३ को धनणययः
सं घीय र्माधर्मला तथा सार्मान्य प्रशासन र्मन्रालय एवं स्वास््य तथा जनसं ख्या
र्मन्रालयबाट सातौं तहर्मा सर्मायोजन भएका फार्मे सी अधिकृतहरुको केही र्मद्धहना अगाधि गरे को
स्तरवृद्धि गरै कानुनी रहे को भन्ने सर्मेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्िर्मा यस केन्रबाट गदठत
िानद्धवन टोलीबाट पेश भएको प्रधतवेदनका सम्बन्िर्मा िलफल हुुँदा उक्त िानद्धवन प्रधतवेदनको
िाुँयाप्रधत सम्र्मानीत अक्षख्तयार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोगर्मा पठाई उजुरीको लगत कट्टा गने
धनणयय गररयो ।

